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(com van ser el BEAN-Unitat Popular i
avui la CUP) s’han desmarcat d’ERC i han
tirat endavant estratègies pròpies.

I aquí s’esgoten les possibilitats que
accepten les institucions i l’establishment
econòmic i financer del país. Fora del sis-
tema es queden els ecologistes, els lliber-
taris, les ecofeministes i els altermundia-
listes, tots els que propugnen un canvi ra-
dical del model de producció.

La transició democràtica i l’acceptació
de la monarquia s’han fet al servei de les
grans famílies ideològiques sorgides de

l’industrialisme. Qui ha volgut fer carrera
política s’ha vist obligat a apuntar-s’hi.
Això és així de clar i ens temem que conti-
nuarà igual en els propers cinquanta anys. 

Bé, Nacionalistes d’Esquerra va exis-
tir per ratificar-nos que no hi ha excepció
a la regla. 

A finals dels setanta es va configurar a
Catalunya un nou pensament basat en
l’essència del que avui vol ser el moviment
antiglobalització. Alguns dels que perta-
nyíem a aquells grups antisistema i que
havíem decidit fer acció política vam optar

incorporar-nos a NE, tot i el risc que su-
posava haver de compartir assemblees
amb certs militants del PSAN, del Front
Nacional de Catalunya o d’Estat Català.
Les lluites internes que es van viure per
confeccionar les llistes per a les Autonò-
miques de 1980 van ser un avís del que va
passar al capdavall. A la circumscripció de
Girona, on es va aconseguir el millor re-
sultat electoral (un 2,24%), vam patir la
crítica dels militants del vell Front Nacio-
nal que se sentien menystinguts perquè el
cap de llista fos un periodista ecologista.

El desencís continuà posteriorment en
les assemblees quan els ecologistes pre-
sentàvem posicions crítiques sobre el
model energètic, optant per la desnuclea-
rització i la potenciació de les energies re-
novables. Consideràvem que l’Estatut era
una simple descentralització administra-
tiva. El fet que el sector energètic hagi
acabat controlat per Endesa i Repsol és
una mostra que filàvem prim en el
diagnòstic. Però a la majoria de dirigents
de NE aquestes qüestions els sonaven a
«música celestial».

Era tal l’encotillament que patia l’ala
verda que decidirem crear una cooperati-
va d’oli ecològic –dirigida pel malaurat
filòleg Laureà Solsona, fill d’una família
de jornalers del camp de Bell-lloc d’Ur-
gell– per finançar les nostres activitats.
Aquest fet va ser deslegitimat, com si es
tractés d’una conspiració, pel militant del
PSAN, Josep Huguet, avui flamant conse-
ller de Comerç, Turisme i Consum. Espe-
rem que ara que governa –a més de cre-
ar polígons a l’Est, a Mèxic, a l’Àsia i al
Marroc– impulsi el comerç ecològic.

La influència marxista-leninista era molt
forta a NE. En una ocasió vam saber que
Jordi Carbonell va respondre a l’escriptor
Josep M. Espinàs (autor de L’ecologisme és
un egoisme) –quan van aturar-se sobtada-
ment en un semàfor en roig–: «A mi, el que
em preocupa, Josep Maria, no és el roig si-
nó el verd que tenim a Nacionalistes».

Aquell moviment es va convertir en
una mena de laboratori de proves per ex-
perimentar si era viable la consolidació
d’un nou partit –sense antecedents ni mi-
tes històrics– a partir de les noves ideolo-
gies que proposaven els moviments so-
cials. La majoria dels fundadors de l’ex-
periment –els que ens van convèncer de
participar-hi (també econòmicament)–
han acabat afiliats als partits tradicionals.
El PSUC va repintar-se de «verd» a partir
de la idea de NE i alguns membres de les
assemblees ecologista i feminista es van
integrar a IC i al PSC. La carrera més es-
pectacular, però, l’han fet els que es van
apuntar a ERC. La majoria de nosaltres
vam seguir el nostre camí coherentment i
vam fundar Alternativa Verda el 1983.

Què es va celebrar, doncs, el dia 15 de
desembre al Casino de l’Aliança del Poble
Nou? Considerem que l’èxit polític d’al-
guns d’aquells companys de viatge. I tal
com pinten les coses en temes nacionals
entre els membres del Tripartit, aquests
haurien de tenir molta cura de no festejar
Pasqua abans de Rams.

EL NINOT DE JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA, EXMEMBRE DE NE ARA A L’ESTRELLAT D’ERC.

NACIONALISTES D’ESQUERRA:

25 
ANYS

JORDI CARBONELL, LLUÍS LLACH I SANTIA-
GO VILANOVA AL MÍTING FINAL DE NE A GI-
RONA EL 16 DE MARÇ DE 1980.

D’UN ECOCIDI POLÍTIC

L
a Fundació Josep Irla, vincula-
da a Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), va voler cele-
brar, el passat 15 de desembre,
la commemoració dels 25 anys

de la fundació de Nacionalistes d’Esque-
rra (NE). A part que caldria considerar
l’acte com un intent d’instrumentalització
dels republicans d’un moviment que no
els pertany, considerem un error fer gres-
ca d’un dels més grans fiascos de la polí-
tica catalanista contemporània. Tenim el
convenciment que el que en realitat se ce-
lebra és l’accés a l’estrellat d’alguns dels
militants d’aquella formació política que
avui controlen la cúpula d’ERC. Però dels
moviments socials que van ser l’ànima
d’aquella proposta alternativa dels anys
vuitanta, qui se'n recorda?

Siguem responsables. No es pot cele-
brar un fet polític històric si abans no s’ha
teoritzat sobre ell o no se n’ha publicat un
mínim assaig objectiu. Parlar de Nacio-
nalistes d’Esquerra és parlar de romanti-
cisme polític. I per explicar la seva apari-
ció i decadència cal desprendre’s de dog-
matismes i analitzar les raons per les
quals a Catalunya no és ni serà mai pos-
sible l’ascens d’una formació política que
no estigui prèviament concertada per
l’status quo creat durant la transició de-
mocràtica. En aquest consens només hi
ha lloc per als comunistes, els democra-
tacristians, els socialdemòcrates, els re-
publicans, els nacionalistes i els espanyo-
listes. La majoria de sectors d’extrema
esquerra s’han acabat reciclant en el ven-
tall de partits tradicionals, i els radicals
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