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JusI Palma: Experiellcia política 

Després de fcr una presentació deIs motius que cm varen 
portar a entrar en la política, faig notar que encara avui es pot 
seguir ueballant pel nostre país perque entenc I'exercici de la 
política com un compromís amb la gent que viu la situació actual 
de Catalunya. Si bé hi ha encara motius que podríem anomenar 
«exepcionals» per seguir aquest compromis, també és cert que la 
marxa propia i ¡'exigencia de la professió, requereix que el polític 
s'especialitzi. Recardo la maxima classica: la política és I'art del 
possible. Així és que el professional de la política ha de saber 
ben cIar quin és el seu objectiu a CUft o lIarg termini pero també 
ha de guiar-se per aquesta maxima. Fer un ban servei al país és 
saber aplicar I'art d'allo que ara i aquí és possible. Per les 
característiques que he pogut detectar en els anys que m 'he 
dedicat a I'exercici de la política, el més recomanable és la 
combinació entre la professionalitat i els interessos personals. 
Recordo que «polític» és sinonim d'home civil i que mai s'ha 
d'oblidar que la política es fa en, amb i per al poble. La meya 
idea és contemplar la política des del punt de vista de gent que 
en un país normal s'hagués dedicat a altres activitats (ONG, 
entitats de caire intel·lectual o lúdic). No em considero un polític 
sinó un nacionalista que fa política ateses les circumstancies del 
país. Alhora de determinar com hauria de ser un partit catala 
destaco: (1) La prioritat és una Catalunya nacional. La nostra 
nació ha d'estar federada a Europa. (2) Hauria de ser un partit 
popular, o si a, un partit de la gent i no portaveu de grups de 
pressió ni de sectors dominants de la societat. (3) Ateses les 
circumstancies medio-ambientals, amb la prioritat de la lIengua i 
la historia, la terra, les aigües, el paisatge i la natura haurien 
d'ésser incloses com elements fonamentals del seu programa. (4) 
El partit hauria de potenciar I'economía de Catalunya sobre els 
principis de la responsabilitat social de les empreses, la 
sostenibilitat i la innoyació. (5) S'ha de fomentar un món més 
just, solidari i lIiure, eradicar la pobresa, estendre la democracia i 
defensar els drets humans. Europa hauria d'exercir el seu liderat. 
(6) S'ha de pretendre goyernar des de la yalentia, I'ambició i la 
imaginació. S'ha de governar fent política. S'ha d'enfortir la 
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societat civil, no fer dirigisme i reduir I'administració. (7) S'ha de 
governar de baix cap a dalt, refor\=ar les competencies i el poder 
deis ajuntaments i deis consells comarcals. (8) Avui constatem 
un allunyament de la gent envers els afers de la política. Si no 
demacratitzem la democracia, aquesta deixa de ser útil a les se ves 
necessitats. Cal una posada al dia de la nostra democracia que 
hauria de comen\=ar per I'elaboració d'una llei electoral catalana, 
que reforci la responsabilitat deIs electes envers els ciutadans. 
(9) Per aconseguir objectius catalans calen governs amb majories 
nacionalistes. Qualsevol partit cata la ha de tenir com objectiu 
prioritzar acords amb partits d'obediencia estrictament catalana. 
( 10) Els militants han d'escollir tots els carrecs deis partits. S'ha 
d'informar puntualment de tates les assemblees, consells 
nacional s, etc. i fins i tot en cas d'una sola candidatura (per a 
qualsevol carrec tant del partit cam institucional) aquesta ha 
d'ésser sotmesa a una votació secreta. No s'haurien d'acceptar 
candidatures úniques per «assentiment». (11) Caldria, finalment, 
proposar estrategies i programes de futur que permetessin cons
truir partits maderns, agils i ben organitzats en la línia de les 
ambicions, somnis i necessitats de la majaria de catalans i cata
lanes. Partits útils amb un objectiu basic: construir una comunitat 
nacional lliure ¡justa. 
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