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La capsa buida i les oportunitats

En la vida de les persones
hi ha moments especials,
excepcionals, que conte-
nen possibilitats i opor-
tunitats inesperades.

Atrapats per la rutina i la monoto-
nia, i sense un pla determinat, aca-
bem sovint perdent l’ocasió de treu-
re profit d’aquelles oportunitats.
Després, amb la perspectiva que el
temps proporciona, a l’hora dels ba-
lanços i del relat, l’experi-
ència universal incorpo-
ra sempre el lament i
l’enumeració de les
oportunitats perdu-
des. Potser per no ha-
ver interpretat ade-
quadament els mo-
ments. O per no haver
estat a punt, per no
disposar en aquell ins-
tant precís de les con-
dicions o la preparació
necessàries.

En la trajectòria
dels pobles passa
aproximadament el
mateix. Encara que en
la vida dels pobles
s’encavalquen les ge-
neracions, la història
és gasiva quant a
oportunitats i a con-
juntures favorables.
Però de tant en tant
l’opció impensada es
fa de cop i volta ver-
semblant i les cir-
cumstàncies semblen
òptimes. Llavors, un
grapat de persones,
un grup social deter-
minat, o potser una
multitud sencera
prenen la iniciativa i
provoquen un can-
vi. A banda de dis-
posar de qualitats
de lideratge o capa-
citat de mobilitza-
ció, l’aprofitament
col·lectiu d’aques-
ta mena d’episodis acostuma a re-
querir un projecte previ, uns ob-
jectius fixats, unes aspiracions ex-
pressades, uns fonaments inspira-
dors, una voluntat organitzada...
Tot això rarament es pot improvi-
sar. Els girs favorables del destí
només podem utilitzar-los al ser-
vei dels nostres interessos i provar
de condicionar el futur si dispo-
sem d’una proposta anterior. Si sa-
bem cap on anar. Quan hi ha pro-
jecte, quan hi ha un horitzó dibui-
xat, quan hi ha un somni i una di-
fosa consciència compartits és
més fàcil que unes noves condici-
ons generals puguin assenyalar
l’hora dels grans avenços, el salt
endavant volgut.

Quan en una biografia o en una
història comunitària s’acumulen les
contrarietats i les oportunitats per-
dudes, hi predomina la tendència a
lalamentació.Poquesvegadess’exer-
ceix l’autocrítica, es proclama la prò-
piaresponsabilitatiesconcretalavo-
luntatpolíticad’esmena.Ésméssen-
zill atribuir la causa dels mals a fac-
tors aliens que no pas a la pròpia
imprevisió i a la incapacitat política
d’actuar amb decisió i fermesa quan

toca; quan l’acció és possible; i no a
l’hora de fer més agut l’esgarip i més
trist el plor.

A Catalunya un passat i un pre-
sent prou torturats faciliten les co-
artades històriques i el rebuig de
responsabilitats. Tenir un projecte
nacional, tenir un pla sobre quina
orientació es vol donar al país, tam-
bé a Catalunya, constitueix el millor
punt de partida per prendre decisi-
ons. Decisions que remetin a algun
sentit general ben elaborat, a algu-
na concepció de la nació prèvia a les
vicissituds de la conjuntura. Això és
el que ens pot evitar quedar atrapats
en lògiques d’altres projectes i ser-
ne dependents. Més clar: si no hi ha
projecte nacional, no hi ha estratè-
gia nacional ni política nacional. En
política, la cosa més elemental, si es
té un projecte, és explicar-lo. L’am-

bigüitat és tot el contrari: remenar
fum quan no hi ha res per explicar; o
quan el que hi ha no es pot o no es
vol explicar.

Quan un grup disposa d’un pro-
jecte general, per inconcret que si-
gui, en funció de les correlacions de
forces pot establir els seus objectius
i prioritats. Des de la perspectiva
d’ERC, les prioritats fonamentals
de les dues legislatures de coalició

d’esquerres, a banda d’afavo-
rir el relleu a la Generalitat

i desplegar tant com fos
possible el propi progra-
ma social i nacional, van
ser: la renovació i eixam-
plament de les bases so-
cials del catalanisme
perquè incorporés tota
la pluralitat i diversitat
realment existents al
país; i l’homologació
política de l’indepen-
dentisme (sobiranis-
me) per poder aspirar
a fer-lo hegemònic
dins del catalanisme.
Tothom pot fer-ne el
balanç, a l’espera
d’anàlisis i aproxima-
cions que prescindei-
xin del tacticisme
predominant.

El PSC, el soci ma-
jor de la coalició en les
dues legislatures, va
quedarmoltcondicio-
nat per les tensions
programàtiques in-
ternes, pel seu prag-
matisme merament
gestor i per la dificul-
tat de formular un
projecte específica-
ment català i donar
contingut a la propos-
ta federalista. Em
sembla que difícil-
mentpodràrecuperar
una posició hegemò-
nica dins l’esquerra
catalanasinoaglutina

efectiusiplantejaunprojecteespecí-
ficament català. L’espanyolisme po-
lític, a Catalunya, té unes arrels fran-
quistes i unes pautes de reproducció
que l’aboquen a la dreta. L’espanyo-
lisme d’esquerres a Catalunya és ca-
davegadamésunacontradiccióenels
termes. El PSC ho hauria de tenir en
compte mentre es fa un tractament
intensiu i remodela la seva oferta.

I ara, al timó i en la talaia dels des-
cobridors d’oportunitats històri-
ques hi ha CiU. Té una capsa que diu
TRANSICIÓ NACIONAL. Pel que
en sabem, dins no hi ha res. Cap in-
tenció formulada. ¿Un camp magnè-
tic d’atracció emocional? Cap objec-
tiu estratègic en termes d’enforti-
ment dels instruments propis d’es-
tat. Ben al contrari, la línia traçada
els condueix a pactar pressupostos
amb el PP, a descalçar els mitjans
públics de comunicació d’acord amb
el PP, a falcar les polítiques antisoci-
als del PP. Potser aquesta transició
nacional de la capsa, pactada amb la
dreta espanyolista, és al capdavall
una transició nacional espanyola...
Si és això, poden deixar el timó i bai-
xar de la talaia, que d’oportunitats de
participar-hi els en sobraran.

JOAN M. TRESSERRAS

COMUNICÒLEG, UAB

LA CITA

A Catalunya un passat i un
present torturats faciliten
les coartades i el rebuig de

responsabilitats. La
transició nacional no conté

cap objectiu estratègic


