
als anys 80 Unió va tenir 
grans dificultats per con-
solidar un lideratge, cosa 
que resulta imprescindi-
ble en el marc de la polí-
tica contemporània do-
minada pels mitjans de 
comunicació de masses, 
sinó també per què va es-
tar dominada per la llui-
ta faccional. 
 Encara que és un fet 
poc conegut, el cert és 
que ja durant les acaba-
lles del franquisme van 
conviure dues estructu-
res paral·leles d’UDC que 
discrepaven al voltant de 
les relacions amb la res-
ta de grups de l’oposició 
i que només es van unifi-
car amb motiu de la fun-
dació de CDC el 1974.  
Unió, molt gelosa de la 
seva identitat, es va man-
tenir poc temps dins de 
la primera Convergèn-
cia i va abandonar el pro-
jecte no només perquè 
no volia dissoldre’s i renunciar al 
seu pedigrí sinó perquè, a més, de-
fensava una política d’aliances dife-
rent de la de CDC. Unió, com a par-
tit demòcrata cristià, formava part 
de l’Equip Demòcrata Cristià de l’Es-
tat Espanyol, que, d’acord amb les 
prediccions del professor Linz, era 
el grup polític destinat a ocupar un 
lloc molt rellevant en el futur siste-
ma de partits espanyol, la qual cosa 
explica que preferís emprendre un 
camí en solitari. Però el rotund fra-
càs electoral el 1977, en què l’únic 
diputat va ser Anton Cañellas, la fi-
gura pública més rellevant del par-
tit, va provocar un enfrontament 
entre aquest últim i la direcció or-

La història circular d’Unió
Si Duran perd la consulta interna del juny pot acabar com Anton Cañellas, el líder del 1977

U
nió és l’únic partit polí-
tic català, juntament 
amb ERC, fundat en les 
albors de la Segona Re-
pública que va sobreviu-

re a la guerra civil, que va mantenir 
continuïtat durant el franquisme i 
que malgrat alguns fracassos  sonors 
ha aconseguit tenir un paper relle-
vant des del restabliment de la de-
mocràcia. Es tracta d’un partit nas-
cut en un entorn molt específic i en 
un moment en què els partits s’arti-
culaven de forma molt diferent de 
com ho fan ara.

Una de Les explicacions 
més habituals de com evolucionen 
els partits és la que sosté que estan 
condicionats per les seves caracte-
rístiques fundacionals. El model 
d’organització adoptat, el tipus de 
dirigents, els mecanismes d’elec-
ció d’aquests i el paper que juguen 
els afiliats depenen en gran mesu-
ra de les decisions preses en els mo-
ments inicials. Els primers estatuts 
d’Unió van establir un model de di-
recció col·legiada amb un rígid sis-
tema d’incompatibilitats que impe-
dia als càrrecs electes ser dirigents 
orgànics del partit, cosa que expres-
sava una decidida vocació de fu-
gir dels personalismes. Al seu torn 
s’establia que el màxim òrgan del 
partit, el congrés, que és on es deci-
deix qui dirigirà el partit i quina se-
rà la línia política d’aquest, tindria 
una periodicitat anual. Aquest mo-
del explica no només per què fins 

gànica de la formació, a la qual no 
pertanyia perquè hi havia hagut de 
renunciar per imperatiu estatutari. 
El conflicte es va saldar amb la sor-
tida de Cañellas, partidari de con-
vertir Unió en el referent centrista 
a Catalunya, cosa que va afavorir 
l’acord d’UDC amb CDC, que dona-
ria lloc a CiU. Una operació que en 
gran mesura va constituir la seva 
taula de salvació.  
 Però UDC, molt condicionada per 
la seva estructura organitzativa, va 
seguir tenint dificultats per aconse-
guir estabilitat. L’existència d’una 
direcció col·legiada, la divisió entre 
càrrecs orgànics i públics encara que 
cada vegada més matisada i la perio-

dicitat dels congressos van animar 
la lluita faccional fins a la consoli-
dació del lideratge de Josep Antoni 
Duran Lleida com a president del 
comitè de govern a mitjans dels 
anys 80.  Com molt bé explica Òs-
car Barberà en el seu llibre Unió De-
mocràtica de Catalunya (1931-2003), 
en gran part Duran va aconseguir 
modificar el funcionament d’Unió 
i va emprendre les reformes neces-
sàries per  convertir-lo en partit mo-
dern i professionalitzat, certament 
petit però adaptat a les caracterís-
tiques de la competició del nou sis-
tema democràtic. Un sistema on el 
nombre de membres té una impor-
tància relativa i allò que compta és 
tenir un líder fort i consolidat. 

La història recent d’Unió 
i en gran mesura la dels seus èxits, 
molt particularment haver sobre-
viscut als reiterats intents de fago-
citació per part de CDC, es deuen 
en gran mesura al lideratge –hi-
perlideratge per alguns– de Du-
ran. I encara que la unitat al vol-
tant d’ell mai ha sigut monolítica, 
el procés sobiranista, que no obli-
dem que avança en paral·lel a la se-
va progressiva retirada, ha fet créi-
xer una divisió interna que ame-
naça de tornar a situar el partit a 
la casella prèvia al llarg parènte-
si del seu lideratge. I fins i tot més 
enrere depenent dels resultats del 
procés participatiu del juny en què 
Unió ha de decidir la seva posició 
sobre el procés. Si Duran perd pot 
acabar com Cañellas. Mentre que 
el que quedi d’Unió haurà de deci-
dir si torna a abraçar CDC. La qües-
tió és si aquesta vegada podrà so-
breviure.  H
Professora de Ciència Política 

(Universitat de València).
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L’esperit fundacional del 
partit ha condicionat molt 
la seva evolució des del 1974

LEONARD BEARD

El futur del partit democristià

E
l discurs pronunciat di-
jous per Juan Goytisolo 
en la cerimònia d’entre-
ga del Premi Cervantes 
hauria de ser d’obligat 

comentari als instituts espanyols. 
Curt, senzill, ben escrit i referit a la 
convulsa realitat sociopolítica del 
moment, el text llegit al paranimf 
de la Universitat d’Alcalá de Hena-
res per l’escriptor barceloní és una 
peça que convida a la reflexió en 
molts terrenys, per més que alguns 
rancis columnistes hagin desquali-
ficat l’escriptor per «vestir-se de 
marró» i lluir una corbata «molt 
mal elegida» (Alfonso Ussía) o per-
què «odia Espanya no per naciona-
lista, sinó per amic dels moros» 
(Juan Manuel de Prada). Aquest és 
el nivell.

que hi va haver un temps en què 
ell mateix va buscar la fama («ser 
notícia»), va comprendre més tard 
que «la verdadera obra d’art no té 
presses».
 La segona reflexió va ser –i aquí 
no va defraudar– sobre els naciona-
lismes. Va citar Carlos Fuentes per 
manifestar-se partidari d’una sola 
nacionalitat, la cervantina. No es-
tà malament que, en temps de xocs 
de trens, algú es mostri tan distant 
de les «identitats totèmiques».

Els ossos de Cervantes

Tercera idea. Posats a treure pit 
amb Cervantes, millor que desen-
terrar «els seus pobres ossos» de ca-
ra al turisme, l’Estat espanyol po-
dria fer una tasca divulgativa dels 

episodis més foscos en la vida de 
l’autor del Quixot. Un altre toc con-
tra les polítiques culturals d’apa-
rador i propaganda.
 I el remat. La rebel·lió, com la de 
l’heroi cervantí, contra la injustí-
cia, la corrupció i la desigualtat so-
cial, coronada amb la suggestiva 
imatge d’un cavaller errant que 
confon la reixa de Melilla amb «en-
cantats castells amb ponts lleva-
dissos i torres emmerletades». És 
possible que sobrés la referència 
partidista a Podem, però la con-
clusió que «els contaminats pel 
nostre primer escriptor no ens re-
signem a la injustícia» és un crit 
molt oportú en aquest país de mi-
rada curta. Com la de Sancho. 

El discurs 
de Goytisolo
        

@JuanchoDumall

 Goytisolo va començar distin-
gint entre els literats que aspiren 
a triomfar i els que assumeixen 
un compromís íntim amb els que 
escriuen. I després de reconèixer 
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Comiats de 
solter dels 
alcaldes
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E
ls polítics són els únics 
ciutadans que poden le-
gislar sobre assumptes 
que els afecten. Poden 
aprovar lleis electorals 

–o no, com succeeix a Catalunya– 
que regulen el procés de votació i 
la representació en parlaments i 
ajuntaments. Aquests dies alguns 
ciutadans observen com els polí-
tics incompleixen o perverteixen 
les seves pròpies normatives elec-
torals a les portes de les munici-
pals del 24 de maig. Alcaldes que 
inauguren el que és ininaugurable 
i que abusen del càrrec i dels recur-
sos públics al seu abast amb fins 
clarament electoralistes. És un 
abús que no arriba a l’extrem del 
malbaratament de diners del 
#RitaLeaks de l’alcaldessa de Va-
lència, però que també suposa un 
mal ús de la cosa pública en benefi-
ci partidista o personalista.
 Alguns d’aquests candidats a la 
reelecció viuen un comiat de sol-
ter sense control a pocs dies d’un 

matrimoni que totes les enques-
tes apunten que els serà insupor-
table. Els mateixos partits que his-
tòricament han girat l’esquena a 
les llistes obertes poden patir ara 
les pesades incomoditats d’un sis-
tema que, en part pel context po-
lític però també per la rigidesa de 
les candidatures tancades i con-
trolades pels aparells, es caracte-
ritzarà per la fragmentació muni-
cipal amb el risc d’ingovernabili-
tat en molts consistoris. Dit d’una 
altra manera, si les llistes fossin 
obertes i els partits més permea-
bles potser no es donaria un ma-
pa local tan atomitzat. Els grans 
partits no han sigut sincers amb 
les llistes obertes als municipis i 
ara els electors podran donar un 
mandat en aquesta direcció. De 
moment, assistim amb estupor a 
la barra lliure d’alguns alcaldes. 
Tindrem temps d’observar qui els 
donarà l’analgèsic perquè els pas-
si la ressaca. Pagant nosaltres, és 
clar. H

Amb llistes obertes 
i partits permeables 
potser no es fragmentaria 
tant el mapa municipal

@saulgordillo
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