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Putin acepta ser candidato a presidir
Rusia en 2012 a propuesta de Medvedev
Cambio de cromos en Rusia. El
presidente ruso, Dimitri Med-
vedev, propuso ayer al actual pri-
mer ministro, Vladimir Putin,
como candidato del partido Ru-
sia Unida para las elecciones pre-
sidencialesde2012.Putin,asuvez,
apoyó que Medvedev encabece las
listas del partido para las legis-
lativas, con lo que Medvedev se
perfila como primer ministro.

El propio Putin aseguró que él
y Medvedev habían acordado es-

te cambio de cargos «hace mu-
cho tiempo», incluso «hace varios
años». «Que no hayamos reve-
lado públicamente nuestra pos-
tura durante tanto tiempo es por
una cuestión de conveniencia
política y por el carácter políti-
co de nuestro país. Espero que
nuestros ciudadanos lo com-
prendan», añadió Putin.

El actual primer ministro y
expresidente destacó que no es
tan importante los puestos que

ocupen. «Es mucho más impor-
tante lo que hacemos, los resul-
tados que obtenemos y la opi-
nión de los ciudadanos. Moder-
nizar la economía, el sistema
político y la vida social es nues-
tro maratón. Tenemos gran can-
tidad de planes comunes», dijo.

«El pueblo de Rusia es quien
debe elegir al final (...). Sabemos
por qué participamos en las elec-
ciones: para ganarlas», concluyó
por su parte Medvedev.

◗ El primer ministro Vladimir Putin y el presidente ruso, Dimitri Med-
vedev, ayer, durante el XII Congreso del partido de Rusia Unida. FOTO: EFE
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É s difícil ser reconegut si no
existeixes. Catalunya no
és un estat i, per tant, té

moltes menys oportunitats de
ser reconeguda arreu del món
per si mateixa, perquè qualsevol
intent de reconeixement oficial
topa immediatament amb la di-
plomàcia del Regne d’Espanya.
Des del retorn del president Jo-
sep Tarradellas i la recuperació de
la Generalitat ho hem vist infi-
nitat de vegades; l’última i més
significativa és la polseguera que
va aixecar el 2007 la decisió de
l’aleshores vicepresident cata-
là, Josep Lluís Carod Rovira,
d’obrir oficines de representa-
ciócatalanaaciutatsestratègiques
del món com Nova York o París.
Les anomenades delegacions van
ser objecte de dures crítiques per
part, no només de veus políti-
ques i mediàtiques espanyoles,
sinó també del partidisme més
rebutjable al si de Catalunya.

Ara el nou govern de la Gene-
ralitat ha volgut girar full i co-
mençar una nova etapa sense des-
fer el camí obert per altres en el
passat. A través del redissenyat
Patronat Catalunya Món, la Secre-
tariad’AfersExteriorsacabadepo-
sar en marxa una nova estratègia
que la Generalitat ha batejat com
a Diplomàcia Pública catalana,
l’objectiu de la qual és «esdevenir
un instrument eficaç per promou-
re la projecció exterior de Cata-
lunya i facilitar la internaciona-
lització de la seva societat civil».

Des de 1856
El concepte de diplomàcia públi-
ca no és res que no estigui ja inven-
tat.L’úsmésanticconegutd’aquest
concepte va aparèixer publicat al
diari britànic The Times el gener
de 1856, en un article que critica-
va l’aleshores president nord-
americà Franklin Pierce. Tot i
l’origen britànic del terme, han
estat els nord-americans els que
més i millor han explotat la Pu-
blic Diplomacy des dels anys 60
del segle passat, especialment
durant la Guerra Freda amb l’an-

tiga Unió Soviètica i, recentment,
des dels atacs de l’11-S del 2001
per intentar millorar la imatge
del país a l’exterior, de manera
significativa al Pròxim Orient i a
països de religió islàmica.

A diferència de la diplomàcia
tradicional que parla directa-
ment amb alts funcionaris de go-
verns estrangers, la diplomàcia
pública se centra en establir re-
lacions amb la societat civil: in-
dividus i organitzacions socials,
a través de les quals es pretén do-
nar-se a conèixer i, indirecta-

ment, influir en governs i insti-
tucions públiques i privades.

Endiplomàciapúblicaelsnord-
americans són insuperables. Ra-
dio Free Europe/Radio Liberty,
Alhurra TV, les beques Fulbright,
Hollywood, o els programes de
professionals convidats als EEUU
en són només alguns exemples.
A través d’aquests i d’altres ca-
nals, fa anys que venen al món els
seus valors i el seu way of life.

Catalunya té moltes coses per
ensenyar. Des de l’excel·lència
esportiva en multitud de disci-

plines fins a les produccions au-
diovisuals; des del nostre teatre
contemporani fins a la literatu-
ra dels clàssics catalans; des de
l’arquitectura de Gaudí fins a la fi-
gura universal de Pau Casa; des
de la nostra tradició democràti-
ca (tenim un dels parlaments més
antics del món!) fins a la nostra or-
ganització civil; des de les nos-
tres universitats i escoles de ne-
goci líders al món fins a la nostra
capacitat emprenedora que acon-
segueix productes de primer ni-
vell... I, per sobre de tot, el fantàs-
tic país que tenim, terra d’acolli-
da i paradís culinari i turístic.

El primer pas, però, per ven-
dre’ns és creure en nosaltres ma-
teixos i desacomplexar-nos. Ser
català és un privilegi que ens ha
d’omplir d’orgull. Els nord-ame-
ricans es creuen el que són, i això
els fa grans (amb els seus defec-
tes, sí, però també amb moltes
virtuts), i aquest patriotisme no
és partidista. Cal, doncs, que ens
ho creiem.

Aquest orgull col·lectiu ha de
trobar una primera manifesta-
ció en el sector privat. Catalun-
ya exporta béns i serveis a tot el
món. Si ens compren tot el que
exportem és perquè ho fem bé i
per tant, sense complexos, hem
de subratllar l’origen d’aquests
béns i serveis que pel fet de ser
catalans tenen afegit un segell de
qualitat. Ho fan els francesos amb
el vi, els italians amb la pasta, els
escocesos amb el whisky o tai-
wanesos amb la tecnologia. Per
què no ho hem de fer nosaltres
amb els nostres productes?

I sí, finalment, cal que tinguem
un govern amb una política ex-
teriordediplomàciapúblicadepa-
ís que vagi més enllà dels partits
o governs de torn. La confirma-
ció al càrrec de Roser Clavell com
a secretària general del Patronat
Catalunya Món és un bon co-
mençament.

Política comuna
Clavell va ser viceconsellera amb
Carod-Rovira al Govern anterior,
i el seu prestigi i bones maneres
estan fora de dubte. Cal, però,
pactarunapolíticacomunaquere-
uneixi la majoria de partits amb
representació al Parlament. I cal
disposar d’un patronat que sigui
un instrument professional, amb
funcionaris competents, que par-
lin idiomes, que entenguin el món
i que els seus mèrits no siguin ha-
ver tingut bons padrins polítics.

El món globalitzat que ens ha
tocat viure pot ser una amenaça
a la nostra identitat, però també
pot ser una oportunitat per es-
peronar-nos. Explicar què som i
com som no depèn de ningú més
que de nosaltres, cadascú amb la
seva responsabilitat: els catalans
presentant el nostre origen amb
orgull; el sector privat destacant
des d’on exporten; i el Govern i els
partits polítics pactant i reforçant
una estratègia de diplomàcia pú-
blica de país. Així no hi haurà di-
plomàcia oficial que ens aturi.
■ ■ ■

http://gustaualegret.com/

❞ La globalització
pot ser una amenaça
a la nostra identitat,
però també
una oportunitat

◗ Imatge de la seu de les Nacions Unides a Nova York, amb les banderes de diferents països onejant. FOTO: EFE

❞ El primer pas
per vendre’ns com a
catalans és creure en
nosaltres mateixos i
desacomplexar-nos


