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Per l’escenari que tries, sabrem qui ets

L’habilitat en l’elecció
d’escenarisfavorables
als propis interessos
és un dels signes dis-
tintius dels grans per-

sonatges que han excel·lit en àmbits
com el militar o el polític. Els seus bi-
ògrafs reporten la seva astúcia a l’ho-
ra de trobar la ubicació a prop d’un
terreny fangós que dificultaria els
moviments de l’adversari; la precau-
ció de fer-se forts en un lloc elevat
que permetria l’emboscada; la inici-
ativa d’actuar tot just quan el
sol enlluernaria els con-
trincants; o bé despla-
çar amb sentit la flota
anticipant marees i
vents. Les històries i
els llegendaris d’ar-
reu en van plens. Situ-
acions difícils, de vega-
des desesperades,
s’han pogut tornar
avantatjoses pel fet
d’haver pogut deter-
minar el lloc, el mo-
ment o les condici-
ons en les quals es
disputaria la partida
decisiva. Resoldre bé
la tria dels escenaris
per a les pròpies bata-
lles ha estat reconegut
com un símptoma in-
equívoc d’intel·li-
gència, d’instint, de
capacitat estratègi-
ca, fins i tot de geni-
alitat. En el passat i
ara mateix. En
guerra o davant
d’unes eleccions.

Imaginem, ara,
una societat sac-
sejada per la desi-
gualtat, en què els
rics ho són cada ve-
gada més i els po-
bres són multitud i
viuen en circumstàn-
ciescadadiamésdifícils.
Suposem també que vi-
vim una crisi econòmica
que, tractada amb receptaris
d’ortodòxia neoliberal, deteriora
la condició del petit empresariat i les
capes mitjanes emprenedores i tre-
balladores. Per descomptat que ja fa
temps que ningú no parla, en aques-
ta societat, de lluita de classes; però
les diferències i les tensions socials hi
són evidents. El malestar i la indigna-
ció popular creixen en un ambient
general de desànim perquè no s’albi-
ren els camins de sortida o de millo-
ra immediata de la situació. En
aquesta societat –estalviem-nos-en
el nom–, que no disposa d’instru-
ments plenament efectius de poder
polític, de regulació econòmica o
d’intervenció fiscal, hi ha unes orga-
nitzacions polítiques que es procla-
men d’esquerres. Unes organitzaci-
ons amb vocació expressa de contri-
buir a la justícia i a la cohesió socials,
detreballarperlaigualtatipergaran-
tir una certa capacitat d’influència
als sectors desafavorits: allò que en
altres èpoques algú n’hauria dit for-
mes de poder popular.

Suposem que, per raons històri-
ques complexes, aquestes formaci-
ons polítiques poden triar entre dos

escenaris preferents per desplegar la
seva actuació al servei dels sectors
socials que volen representar.

El primer escenari és el proposat
per l’estat. Un escenari d’arrel secu-
lar, configurat a partir de vicissituds
dinàstiques, conflictes bèl·lics, pac-
tes entre oligarquies i el propi desple-
gament de l’estat. Un escenari ben
delimitat, fruit de la voluntat unifica-
dora i uniformitzadora canalitzada
des del poder, que s’empara de la co-
incidènciasuprema:unestat,unana-
ció, una administració, un mercat,
una cultura, una llengua. Un sistema
(escenari) polític legítim a priori,

font de sobirania, concebut com una
“unitat de destí” inevitable, fora de
qualsevol dubte, de qualsevol tria.
Abans i ara. L’escenari per antono-
màsia; donat per descomptat pels
sectors que controlen tots els res-
sorts i aparells de l’estat: des del sis-
tema judicial fins a l’exèrcit.

El segon escenari correspon a un
espai menys institucionalitzat.
Menystingut o negat des de l’estat.
Considerat d’ordre menor, o bé vio-
lentat i reprimit en les seves expres-
sions. Un espai fet de continuïtats
marcades justament pel protagonis-

me successiu dels sectors populars
d’èpoques diferents. Un espai

abandonat per les velles oli-
garquies en el moment de

constituir-se els grans es-
tats europeus de l’era

mercantil. Un espai que
ha mantingut factors
de complicitat, mal-
grat les transformaci-
onssocialsprofundes
i la reconfiguració
permanent del bloc
popular. Teixit du-
rant segles, al marge
–i, sovint, en contra–

de l’estat existent.
Aquellesformacions

polítiques poden deci-
dirquindelsdosespais
és el preferible com a
escenari d’actuació
política i de desplega-
ment de projectes de

futur.Noignorenquela
tria determina a quina
tradició social es vin-

culen, quins són els
seus subjectes i les
seves filiacions de
referència.Delsdos
escenaris, ¿quin és
el més coherent, en
termes històrics i
polítics, amb la tra-
jectòriadelssectors
populars? Quin pot

permetre un desenllaç més fa-
vorable als propis interessos?

Quin apareix com el més apte per a
unaacciótransformadoracapunaso-
cietat més igualitària, justa, diversa,
lliure i solidària?

Imaginem que la més gran
d’aquelles formacions –que en els
seus orígens havia defensat el soci-
alisme– acabi decidint, ara, malgrat
tot, que l’escenari millor per convo-
car els sectors populars, el més favo-
rable a la majoria treballadora, és el
primer: el bastit pel bloc dominant,
pel poder establert. Segur? O potser
és que es prioritzen interessos dife-
rents dels que es proclamen?

Quan algú diu que busca la victò-
ria política en defensa d’uns sectors
socials, però tria per obtenir-la jus-
tament l’escenari minuciosament
preparat pels seus adversaris, cos-
ta molt d’atribuir-ho a una intel·li-
gència o una genialitat estratègica
superiors. De vegades, el canvi so-
cial i la radicalitat democràtica
conviden a trencar amb l’escenari
que el poder proposa; sobretot si hi
ha un escenari alternatiu disponi-
ble. A Catalunya n’hi ha un d’antic
però que, en canvi, està gairebé per
estrenar.
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L’esquerra ha de tenir clar
que de vegades el canvi

social i la radicalitat
democràtica conviden

a trencar amb l’escenari
que el poder proposa


