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.I,;'historiador
Josep Maria Ai,:_d .deLasarte va afirmar diy~dres que Catalunya ha de re.~
el seu grau d'autogovem
,;aFofitantelmarc
de la construc.ció europea que s'esta obrint actualment.. Segons ell, no hi ha
gaire,espe~
que la reivindicaci6~talanapugui
avan~ gaire
.a partir de· les concessions que
faci l'Estat Espanyol: «No.eal anar
a .explicar res a Madrid. Ni ens
entenen ni ens volen entendre.
1 quanens senten cantar xiulen,
és ben normal.»
Ainaud, que va pronunciar una
conferencia titulada Com sera Catalunya al segle XXI organitzada
per CDC al local Enilli Vendrell,
~ ,-emar<:a.rqueel país pa avan~t
considerableÓlent pel que fa a
l'~tonomia poütica ·respecte de
cinquanta anys enrere, pero, paradoxalment,· «esta molt endarrerit en un ambit fonamental, el
financer». L'historiador va posar
també molt d'emfasi a remarcar
que, amb vista als anys vinents,
Catalunya·ha de tenir una actitud
més solidaria respecte deIs plÜSOS
més desafavorits del planeta: «De
fet, si ens volem autogovemar és
precisament perque tenim la voluntat de ser solidaris amb els
altres.»
El respecte a la diversitat va
I
ser un altre deIs eixos sobre els
quals Ainaud va fonamentar la
seva intervenci6. Al seu parer, cal
que el conjunt de la humanitat
-i molt especialment els seus dirigentsprenguin consciencia
que aquest respecte a la diversitat
és una condici6 imprescindible
per garantir una iguaItat veritable
entre les coHectivitats i els individus. Ainaud va apuntar que,
tot i ser historiador, considera que
el futur és més important que
el passat. «Perque es pot canviar.»
Amb tot, va advertir contra els
perills de plantejar projectes
«massa ambiciosos i irrealitzables» en el camp de la reivindicaci6 nacional perque a l'hora
de la veritat poden acabar «provocant una gran frustraci6». En
aquest sentit, va defensar que convocar un referendum per a la independencia tindria uns efectes
del tot contraproduents perque el
més probable és que mai no es
pogués guanyar. Conseqüentment
a aquesta afirmaci6, l'historiador
va defensar UD procés més gradual
de construcci6 nacional.

