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Ningú pot negar la evidència de que vivim un moment d’enorme importància 

política, tant a l’àmbit de Catalunya, com d’Espanya i d’Europa. En els propers 

mesos els catalans serem convocats a debatre sobre dos temes fonamentals : la 

reforma de l’Estatut i la reforma de la Constitució i a debatre i a votar per un 

tercer tema, també bàsic: la Constitució Europea. 

En relació a la Constitució Europea s’està generant un debat intens al nostre 

país entre partidaris del si i els partidaris del no. Comptem amb cinc mesos molt 

valuosos per fer un debat en profunditat sobre la utilitat d’una necessària 

constitució europea. 

En el món d’avui, enmig de poderosos conflictes armats i violents, al bel mig 

d’un procés de globalització de la tensió i de la pobresa , el model polític d’una 

Europa social unida és un model a defensar i a aprofundir. La Constitució 

europea és una garantia inicial per fer-ho. 

Per a mi, com per a molta gent progressista, Europa ha de significar la suma 

dels valors amb què m’identifico : la llibertat, la justícia social, el benestar de la 

gent, la defensa dels drets humans i la millora dels drets dels treballadors. La 

Constitució europea és el camí per fer-ho possible. 

En front d’un món convuls i empobrit que habita les ¾ parts del planeta, els 

europeus hem d’acomplir aquest paper de referent : no només el de la riquesa i 

el benestar, si no fonamentalment el de la justícia social. La gent arreu del món, 

la gent de tots les races i de totes les religions aspira al benestar i a la justícia, a 

viure en llibertat i en progrés. La Constitució europea és un indicador positiu 

pels esforços de molts països del tercer món que treballen en la mateixa 

direcció. 

 

Només una Europa forta políticament i econòmica i cohesionada des del punt 

social, pot fer front als grans problemes que genera la dreta conservadora arreu, 

com ara les generades per l’agressiva i reaccionària doctrina Bush. Molts som 



els que sentim decepció i tristor quan davant dels enormes conflictes del nostre 

món, Europa continua sent ineficient i ineficaç per influir en favor de la pau. 

Us puc ben assegurar, també, per la meva experiència personal i política lligada 

a Amèrica Llatina, que els seus nous líders : Kischner (Argentina), Lula (Brasil), 

Chaves (Veneçuela), Lagos (Xile), Toledo (Perú), Vázquez (Uruguai) esperen i 

necessiten d’una Europa unida per fer front a les polítiques tradicionals de 

l’administració americana contràries al desenvolupament dels seus processos 

nacionals de reforma social. Sense el paper de l’Europa unida, les seves 

experiències polítiques esperançadores tenen un futur molt condicionat. I un 

continent tan destruït i desmembrat, com és el cas de l’Àfrica necessita també 

d’una Europa unida i forta. I els defensors de la democratització a l’àrea 

geogràfica de l’islam, avui desgraciadament molt minoritaris, també necessiten 

d’un company de viatge al món occidental capaç de cooperar amb els seus 

propòsits d’una manera eficient. Aquesta funció només la poden complir els 

països europeus. Per tots ells, pel immens conjunt de milions de persones que 

representen no podem perdre l’oportunitat de consolidar els nostres lligams de 

relació política amb una Constitució. Ara és l’hora. 

I un argument més. La Constitució Europea arriba després de cinc dècades de 

construcció política de la Unió, des del Tractat de Roma fins avui. Cal que 

segellem amb la nova constitució l’actual etapa de convivència política en 

llibertat i en democràcia que viu el continent. No hem d’oblidar que encara no fa 

cinc anys que es va apagar el foc de morters a la ex- Iugoslàvia, que encara no fa 

16 anys els joves alemanys van enderrocar el mur de Berlín, que fa només 30 

anys Espanya vivia sota el feixisme franquista i que encara no fa 60 anys les 

restes d’una guerra ferotge havien destruït i massacrat a la immensa majoria de 

la població europea. I que milers d’espanyols, de catalans, de bosnis, d’italians, 

de croats, d’albanesos, de servis, de polonesos, de romanesos, etc. reclamen 

encara justícia històrica tant per ells com pels seus familiars víctimes de les 

guerres civils, de les neteges ètniques, de les presons, de les dictadures. També 

perquè hem de tenir memòria permanent d’aquests fets, considerem fonamental 

treballar per l’Europa unida i en pau. I la Constitució europea és un primer pas 

endavant.  

 



La lectura del text constitucional ens delata un text insuficient en relació amb 

moltes aspiracions del poble català. Però considero que el text mateix, així com 

la voluntat política dels progressistes d’Europa permetran treballar i aconseguir 

el ple reconeixement de la llengua i de la nació catalana a Europa. Jo aposto per 

la Catalunya plenament reconeguda com a nació en el marc d’una Espanya 

plural i d’una Europa unida. Per que les tres són possibles i per que les tres no 

són divergents, jo votaré SÍ a la Constitució europea. 
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