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EL NOSTRE FÒRUM I LA DEMOCRÀCIA ESPANYOLA

Per què ESPANYA?

Per què un FÒRUM? 

1. En el fòrum Espanya conflueixen diverses sensibilitats i punts de vista sobre la història i el futur-
del nostre país. Creiem que això ens enforteix més que ens afebleix perquè la societat civil és 
justament un entramat de moltes realitats diferents. A més, els seus promotors no donen per fet 
que els qui s’uneixin més tard a la nostra iniciativa no puguin aportar les millors idees.

2. A més no estem al servei de cap partit polític i aspirem a mantenir una relació profitosa amb 
tots ells. Els partits polítics són molt importants i un element clau del nostre patrimoni històric 
comú, sense ells no hi ha democràcia. Però els partits polítics no basten per mantenir viva una 
democràcia sana. Creiem que la societat espanyola no ha de deixar el disseny bàsic de la seva 
convivència i el seu futur exclusivament en mans dels partits polítics i necessita nous fòrums 
que vertebrin una societat civil vigorosa.

1. La immensa majoria dels espanyols sentim cert pudor a l’hora de pronunciar el nom de la nostra 
nació, que – mentre no decidim canviar-ho per un altre - és Espanya. Una de les poques nacions 
del món sense la qual no s’explica la història de la humanitat en les seves línies fonamentals. La 
catàstrofe de la Guerra Civil i les seves seqüeles – inclosa l’expropiació política del terme –, així 
com la injustificada vigència de la llegenda negra en el nostre imaginari col·lectiu expliquen 
aquesta situació. També l’explica una sana i lúcida cultura cívica que és conscient dels perills 
reals del nacionalisme. Posar la nació per sobre de tot, anteposar-la a la justícia, a les persones 
de carn i os, al progrés col·lectiu de la condició humana és un error ètic, polític i personal.

2. Amb tot el sentit crític del món, amb tota responsabilitat i també amb tot el bon sentit de l’hu-
mor – al que en aquest fòrum donem importància - creiem que ha arribat el moment de revertir 
aquesta situació i no permetre la privatització ideològica – positiva o negativa – d’una paraula 
que ens pertany a tots i de la qual no hi ha cap raó objectiva per avergonyir-se.

3. A més de ciutadans de la Unió Europea i de fills un o diversos territoris en els quals reconeixem 
les nostres arrels personals més directes – i que, en veritat, són sempre més petits que una Co-
munitat Autònoma, que és ja un projecte polític i administratiu controlat per elits i partits - vo-
lem poder reconèixer sense traumes que som espanyols perquè solament així el futur d’Espanya 
ens pertanyerà.

4. Dins de mil anys Espanya, probablement, no existirà i la llengua espanyola que ara coneixem 
tampoc. I així ha de ser perquè això és la història humana i perquè hem après que, quan no suc-
ceeix així, és perquè un passat – sempre fabricat per alguns - està segrestant tots els futurs. Però 
mentre els nostres néts construeixen la seva història hem de ser conscients que la solidaritat 
entre els nostres territoris i generacions és avui un patrimoni real per a les persones que viuen i 
fan el nostre país. Cada pas que donem contra la solidaritat interterritorial a Espanya empobreix 
real i injustament a molts espanyols – joves i majors - i minva les seves perspectives de futur.
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Per què SOLIDARITAT i PROGRÉS?

1. La condició de ciutadà d’un Estat democràtic i de dret modern és el major assoliment polític de 
la història de la humanitat. L’ésser humà comú, desproveït de qualsevol *privilegioeconómico 
o social, no pot aspirar a una dignitat política superior, si exceptuem la de la pròpia condició 
humana com a pressupost universal de tota acció social i històrica.

2. Els fonaments d’aquest projecte són la llibertat de la persona humana per sobre de la *decual-
quier un altre subjecte polític, la igualtat fonamental de tots els éssers humans que els capacita 
com a ciutadans dignes de qualsevol Estat possible de la terra, siguin *cuales anassin les seves 
característiques biològiques o culturals, i la benevolència i solidaritat universals que vincula la 
felicitat de cada ésser humà amb la de la resta dels éssers humans.

3. A data d’avui, el desenvolupament d’aquesta ciutadania – que dóna sentit a la història d’Euro-
pa – amb prou feines s’està iniciant en molts llocs de la terra i en els Estats políticament més 
*avanzadosconstatamos que és una tasca deficient i sempre *perfeccionable. Per aquesta raó 
el *PROGRESOno és, sobretot, un afany d’optimitzar beneficis materials per a pocs o molts sinó 
*unaexigencia ineludible de la nostra cultura cívica i un senyal d’identitat per a Europa.

4. La història europea del segle XX ensenya el difícil que és mantenir viu aquest projecte polític 
per a la humanitat i el lluny que estem encara d’una saviesa col·lectiva que la sustenti. *Unciuda-
dano no és solament un subjecte de drets i deures – per justs que siguin – sinó *tambiénel prota-
gonista d’un entramat de vincles humans, afectius i simbòlics que hi ha *quepensar i educar.

5. Per això creiem que la fraternitat i la SOLIDARITAT són, en els nostres dies, el fonament més 
ferm per a la igualtat i la llibertat polítiques efectives, el pilar de les nostres democràcies i no 
*unmero suplement voluntari a la justícia.

6. Des del Fòrum Espanya de la Solidaritat i el Progrés volem comprometre a la societat civil es-
panyola en la defensa activa d’aquest projecte de solidaritat que faci d’Espanya una societat 
democràtica avançada modèlica dins de la Unió Europea, protegeixi a tots els espanyols i pobles 
d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, *lenguase institucions i 
promogui el progrés de la cultura i de l’economia per assegurar a tots els espanyols una qualitat 
de vida cada vegada més digna i humana.
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