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Audàcia i ambició

Un dels principals fac-
tors de fragilitat del
sistema català de par-
tits polítics és que en
alguns d’aquests par-

tits la catalanitat hi és accessòria;
un simple distintiu de demarcació
electoral. La seva prioritat no s’es-
tableix en relació al país i a la seva
gent, sinó en relació al partit espa-
nyol corresponent i a la raó d’estat.
El pes de les franquícies dels dos
grans partits espanyols a Catalu-
nya, ubicades l’una fora i l’altra
dins del catalanisme, els permet
bloquejar l’avenç de les posicions
sobiranistes entre amplis sectors.
En això són complementàries.
Tants anys després de la seva cons-
titució com a partit, que el PSC en-
cara no pugui disposar d’un projec-
te català específic, pensat a partir
dels interessos de les seves bases
electorals, incomoda i desenganya
grapats de militants.

¿Com encaixar, des de la condició
de socialista català, des del coneixe-
ment directe dels efectes dramàtics
de l’espoli fiscal sobre la gent més
desafavorida del país, que el teu par-
tit no sigui capaç de votar a favor
d’una Hisenda pròpia, mentre se
senten, al fons, les bajanades i pen-
jaments de Monagos i Montoros?
Fets i complicitats.

Les formacions polítiques, en
etapes de dinamisme i vitalitat, so-
len presentar-se com a motors de
canvi i garantia que es minimitza-
ran els riscos i els efectes indesit-
jats. Però, sovint, aquestes matei-
xes formacions, atrapades per les
prioritats electorals, s’anquilosen
i es burocratitzen. Esdevenen un
fre. A Catalunya, PSC i CiU han
protagonitzat un llarg cicle amb
dues hegemonies que es contrares-
taven. L’una especialitzada en la
domesticació preferent dels sec-
tors més populars, l’altra en la do-
mesticació de les cada vegades més
extenses classes mitjanes treballa-

dores. Ara, en plena crisi, aquell oa-
si amb els papers repartits s’ha fet
insostenible.

Hi ha oportunitats històriques
que, simplement, mai ningú no ha
percebut o ha desenvolupat amb
prou convicció i que no han donat
pas a cap procés digne de caracterit-
zar un període. Sabem que costa an-
ticipar les noves èpoques, que no-
més prenen un perfil definit i ben
visible quan ja s’han acabat i les ve-
iem senceres, des d’una certa pers-
pectiva històrica. Tinc la convicció
que a Catalunya s’ha encetat una
època en la qual quedarà establer-
ta per molt de temps la qualitat de la
nostra condició nacional i les possi-
bilitats de desenvolupament econò-
mic, social, polític i cultural.

Aquests dies, amb la rememora-
ció emocionada dels Jocs Olímpics
de Barcelona de fa vint anys, sem-
bla que tothom hi era i hi va partici-
par. No és veritat. Algunes persones
hi van participar; la majoria els va
veure per la televisió. En la nova
etapa de Catalunya, quan encara no
sabem si serà gloriosa o no ho serà,
quan no sabem si serà recordada

com una successió de frustracions i
fracassos o com el camí cap a la so-
birania plena i el desacomplexa-
ment, també caldrà voluntariat. El
92 s’havia de mostrar una ciutat
atractiva, moderna, amb capacitat
organitzativa, que volia enamorar
el món durant dues setmanes. Ara
els voluntaris i voluntàries haurem
de convèncer els conciutadans i la
resta del món que tenim la ferma
voluntat d’encetar un cicle històric
en què Catalunya esdevingui un
model de democràcia política, de
justícia social i de respecte i exerci-
ci de les llibertats personals. Volem
decidir perquè estem convençuts
que podem bastir una societat mi-
llor que la que tenim i que les altres
que coneixem. No serem pas menys
ambiciosos, amb un país que volem
nou i carregat de futur, del que ho
vam ser amb un esdeveniment pun-
tual que va marcar la projecció in-
ternacional de la nostra capital. Hi
haurà persones de diverses genera-
cions, i especialment els joves, que
hi seran. I n’hi haurà que només
s’ho miraran.

No ens fan mal els “¡que se jodan!”
proferits a distància sideral. Ja hi es-
tem acostumats i, de vegades, ens es-
peronen. El que de veritat ens desas-
sossega és veure gent pròxima, que
es diu i es vol demòcrata i progressis-
ta, convidant el país a la resignació
i a la vaselina: si et bellugues, et fa-
rà més mal; si crides, ho sabrà tot-
hom. Polítics que, davant d’una gran
oportunitat col·lectiva, en comptes
d’animar al compromís i a la partici-
pació democràtica, procuren atemo-
rir-nos i hipnotitzar-nos, no fos cas
que la història es despertés. Acumu-
lem forces aquest agost, perquè si
més enllà de l’estat espanyol –com
alguns prediquen– només hi ha
aventures, a la tardor hauríem d’es-
tar disposats a encetar-ne una de bo-
na. I com que es tracta del futur de la
nostra gent, no seria prudent rebai-
xar-ne l’audàcia ni l’ambició.
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