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LES CONFERÈNCIES DE L’AUCER
Lluís Foix incideix en la necessitat de Catalunya de
trobar aliats a Europa
El periodista creu que la consecució de l’Estat català dependrà de la
convicció amb què la societat civil el defensi
La xerrada, que va omplir el Museu Cerdà, formava part del cicle de
l’AUCer
El periodista Lluís F oix considera que la prioritat actual de Catalunya ha de ser
trobar més aliats a la UE i “anar més sovint a Brussel·les i Estrasburg i fer-hi
lobby”, per tal que les seves reivindicacions com a país siguin escoltades. Foix
va refexionar aquest dijous sobre la complexitat de l’encaix català a Europa en
una conferència que, tot desafant el mal temps, va omplir el Museu Cerdà de
Puigcerdà. L’acte formava part de l’actual cicle de Conferències de l’AUCer.
L’ex director i ex corresponsal de La Vanguardia es va mostrar prudent amb
relació a l’actual procés català i va posar l’accent en la necessitat que “si s’ha de
donar un pas, que la societat civil no falli i s’hi impliqui amb totes les
conseqüències”, tot assumint també els possibles sacrifcis que calgui fer.
Tot i reconèixer que el seu posicionament “no és compartit per tothom”, Lluís
Foix creu que Catalunya ha d’assegurar-se completament que tindrà prou
reconeixement internacional abans de donar el pas d’esdevenir Estat. En aquest
sentit, va advertir que en tot aquest conficte “hi ha interessos en joc” i que per
això el G overn espanyol farà servir totes les armes al seu abast, espionatge
inclòs, per infuir en el procés i intentar aturar-lo. Per això, tot i elogiar l’AN C
per la seva capacitat d’unir gent de totes les condicions, edats i orígens, Foix
conclou que “no n’hi ha prou amb manifestacions” i que caldrà que els catalans
reiterin aquesta fermesa en les properes cites electorals, en què les tensions
internes de CiU i el P SC, sumades a l’elevat atur i l’augment de les desigualtats
i la frustració social, poden provocar nous canvis en el panorama polític.
L’expert en política internacional encara confa en un apropament de posicions
i un nou acord entre Espanya i Catalunya, malgrat admetre que la sentència del
TC contra el nou Estatut l’any 2010 va marcar “un punt d’infexió fortíssim”, a
partir del qual una majoria de catalans han deixat de confar en el tradicional
pactisme per apostar directament per la independència.

Mirant més enrere, l’expert en política internacional va fer un repàs a la història
de Catalunya, en què va esmentar el pes que encara tenen en la memòria
col·lectiva les derrotes militars sofertes com a país. Però també va proposar
reivindicar els períodes en què aquest s’ha sabut sobreposar al context polític
advers, entre els quals va elogiar com a model l’etapa de la Mancomunitat amb
Enric Prat de la Riba.
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