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"El separatisme es una malaltia tan vuitcentista com el nacionalisme i el 
centralisme. És una malura de la qual no cal gairebé preocupar- se; es va extingint 
tota sola, com un microbi que ha perdut la virulència... (...). No; res de 
separatisme. Hem viscut massa centúries junts, hem participat en massa 
empreses comunes – en massa desastres comuns també- perquè juguem a tornar 
a barrejar cartes. Hi ha massa trets comuns (...). Catalanitzar Catalunya no vol dir, 
per tant, restar alguna cosa d’Espanya. Vol dir fer l´Espanya gran, i fer-la digna 
d'incorporar-se, sense murmuris, reticències o reserves, a una gran Europa" 

L’autor del “Diccionario de Filosofía”, en Josep Ferrater i Mora, és l´autor 
d´aquesta contundent reflexió. Ferrater, afirma que Catalunya, com a gresol  de 
races i de cultures que ha estat, ha de viure i pensar amb els tres mons de 
referència: l’hispànic, l’europeu i el Mediterrani. Ell fou el reivindicador del “seny” 
català i de la feina ben feta; Ferrater s´esgarrifaria avui de veure com molts 
catalans han perdut el seny i s´han arrauxat demanant una secessió que ni la 
volem ni ens convé. 

Per retornar el seny a Catalunya, formo part de “Societat Civil Catalana” des dels 
seus orígens com un dels seus promotors, amb la intenció de visualitzar que 
Catalunya és plural, i de ben segur molts altres catalans donaran el pas endavant 
per evidenciar que la majoria dels catalans estem orgullosos de ser alhora 
catalans, espanyols i europeus.   

Fa just ara 4 mesos, un grup de ciutadans de diverses ideologies, sensibilitats 
socials i professionals, vàrem decidir establir unes sinergies comunes davant la 
tensió secessionista i donar veu a molts catalans que en veu baixa diuen el que 
nosaltres volem expressar públicament, es a dir el seriós risc que la societat 
catalana pugui esmicolar-se davant el repte separatista. Gent de tarannà i de 
sensibilitats ben diferents coincidirem en evidenciar que el camí vers el trencament 
de Catalunya amb la resta d´Espanya al que ens abocaven els plantejaments 
secessionistes ens portaven a una fractura de la societat catalana i decidirem 
constituir-nos com a grup organitzat per evidenciar que la majoria social de 
Catalunya no està per la ruptura ni per trencar la legalitat i la convivència.  

Societat Civil Catalana (SCC) acull gent amb sentiments de pertinença diversos, 
que considera que els seus postulats són majoritaris a la societat catalana. 



Catalans orgullosos de ser-ho, que creuen que la catalanitat és el resultat de 
segles de convivència amb la resta dels espanyols. La història comuna ha fet de 
Catalunya una societat moderna, oberta, competitiva, democràtica, a l'avantguarda 
d'Espanya i d'Europa. 

Catalans que consideren les seves llengües, català, castellà i aranès, com una 
realitat pròpia i inalienable. Que les consideren un actiu a potenciar i no una 
anomalia a desterrar. 

Catalans que apostem per una Espanya plural, que fa bandera de la seva unió en 
la diversitat. Catalans que volem seguir sent espanyols. Que volem seguir sent 
compatriotes dels nostres avis, pares, germans o fills.  

Catalans que se senten europeus i volen seguir formant part de ple dret de 
l'apassionant aventura històrica de crear una Europa unida, que superi les 
divisions nacionals que l'han dessagnat i que segueixi sent una potència 
econòmica i cultural; un referent democràtic per al món. 

Catalans respectuosos amb les lleis, lleials amb els seus compromisos, 
compromesos amb la democràcia i la defensa de les llibertats i drets individuals. 
Catalans preocupats per la justícia social, per la igualtat d'oportunitats i per la no 
discriminació per cap raó. 

Catalans que creiem que res justifica una ruptura unilateral amb la resta 
d´Espanya que només pot portar-nos conseqüències negatives, aïllament i 
confrontació. 

Catalunya ha d'asserenar-se. Hem d'evitar danys irreversibles. I, amb tranquil•litat i 
en el marc de la llei, debatre el que calgui. Sense urgències artificials, convençuts 
que al final la voluntat majoritària dels catalans, si és àmplia i sostinguda en el 
temps, s'imposarà sigui quina sigui. Però sense vies de fet, sense imposicions, 
sense ocultar els riscos i contraindicacions de la via secessionista, preservant la 
llibertat individual i la pluralitat. 

Per això ha nascut Societat Civil Catalana, i per això treballarem per fer arribar la 
nostra veu a tot Catalunya. 

Nosaltres no representem a cap partit, ni a cap associació. Som treballadors, 
professionals diversos, emprenedors, empresaris, ciutadans i ciutadanes que 
davant d´un plantejament negatiu i de trencament hem volgut evidenciar que 
només amb el diàleg i la democràcia podem aplegar-nos per sortir de l’atzucac a la 
que ens han empès els qui volen trencar la nostra història comuna.  

Per nosaltres la democràcia és continuïtat o canvi, però mai trencadissa. Entenem 
que la democràcia existeix per unir no per separar. Ara davant d´una crisi 
econòmica sense precedents, estem vivint moments de molta tensió social al 
carrer, amb manifestacions i torxes, amb cadenes i crits de victòria, expressions 



d'odi, i classificacions de catalans bons i dolents, per abocar-nos tots plegats a una 
ruptura que ni la volem ni ens convé. 

Les majories i les minories canvien amb el temps. I això no pot significar que tot es 
posi en qüestió cada quatre anys, i menys la secessió que es mou en termes molt 
sentimentals i amb missatges escadussers i plens de falsedats. Nosaltres com 
“Societat Civil Catalana” tenim la clara intenció de recuperar el sentiment hispànic 
del cor dels catalans, que avui resta somort en una part significativa de la població 
i tractar des de la raó de recuperar a una part de la població que ara, per ara, 
dubta sobre la conveniència d’iniciar un procés tan arriscat  com el que el 
separatisme ens ofereix. 

Societat Civil Catalana vol il·lusionar als catalans amb un missatge positiu, SCC  
vol donar visibilitat a la majoria dels catalans que no s´atreveixen a manifestar el 
sentiment d´estima sincera i lleial a Espanya des de la catalanitat, i alhora vol 
mobilitzar a la societat catalana per evidenciar que som molts els qui estem per la 
legalitat i per evitar la desfeta, la frustració i la ràbia que la secessió pot porta a 
Catalunya i al conjunt d´Espanya. 

Espanya no ens roba. Espanya ens estima, i nosaltres estimem Espanya.. 

 

“Ara es l´hora catalans 

Ara es l´hora de la feina 

La de fer una Espanya gran 

Sense angoixes ni cadenes”. 

 

Gràcies. 

 


