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Activar l’optimisme

Ha arribat un altre juny.
Encara que esperem
el millor, es fa llarg es-
perar quan la situació
política sembla blo-

quejada. Quan, després d’uns me-
sos d’acceleració, sembla tot en
suspens, en una calma tensa. I dub-
tem. Com quan esperem algú que
no arriba, i al cap d’una estona pen-
sem si no vindrà o si ens hem equi-
vocat de lloc. L’optimisme necessi-
ta recàrregues periòdiques, estí-
muls, arguments, raons. Les il·lusi-
ons també tenen caducitat i només
les podem conservar limitada-
ment. Per això necessitem la polí-
tica, l’acció i la interpretació. Per
recarregar les bateries de l’opti-
misme i mantenir la qualitat de les
il·lusions.

Juny. Al voltant de la disputa en-
tre l’estat espanyol i el catalanisme
per determinar els espais de sobi-
rania, després dels moviments de la
tardor passada, vivim ara uns me-
sos de guerra de posicions. L’afir-
mació de la condició sobirana del
poble català és la font legitimadora
del dret a decidir. Però l’Estat es-
tà decidit a impedir l’exercici
d’aquest dret i a negar qualsevol re-
coneixement de sobirania que no
sigui el de la pròpia nació espanyo-
la, única i indivisible. Sobre aques-
tes posicions bàsiques es delimita
el front principal, mentre la crisi
continua fent estralls i l’Estat es
beneficia de la seva capacitat d’im-
posar el marc legal i el control dels
recursos econòmics. 2013. Llarg.

En la guerra de posicions una
part de l’activitat s’orienta al blin-
datge i la millora de les pròpies
trinxeres (Hisenda pròpia, llei de
consultes,...) o a l’avaluació de les
pròpies forces i les de l’adversari.

Però també cal influir
en les interpretacions.
On som? Què i a qui re-
presentem? Quin és el
sentit de cada gest?
Mentre l’acció decau i
la correlació de forces
–i febleses– sembla es-
table, és oportú pren-
dre en consideració el
vector psicològic: cons-
truir la realitat, cons-
truir l’opinió, construir
l’estat d’ànim. Per això és tan im-
portant el paper dels mitjans de
comunicació i del lideratge polí-
tic. La capacitat d’influir en el pro-
cés de l’anomenada “construcció
social de la realitat” (informació),
va lligada a la capacitat d’incidir
en la conformació de l’opinió pú-
blica (interpretació) i a poder con-
dicionar els estats d’ànim col·lec-
tius (convicció, confiança), però
no es tracta d’una equació mate-

ser de cap altra manera. Mostren el
present com a inevitable i qualse-
vol idea de canviar-lo com un exer-
cici de ficció (“volada de coloms”).
Qualsevol proposta transformado-
ra és desqualificada per irrealitza-
ble. I s’apressen a destacar-ne ris-
cos reals, a exagerar-los i a afegir-
hi tota mena de riscos imaginaris
(hipotètiques “expulsions”, “impo-
sicions identitàries”, “obligacions
lingüístiques”, “pèrdua de pensi-
ons”, etc.)

Insisteixen que això de l’estat
propi és només l’obsessió política
d’una minoria –però no la volen
comptar–. Diuen que no disposem
de la majoria o el suport necessaris.
Que no és viable. Que cauríem en la
decadència i el provincianisme
més absoluts. Que és una aventu-
ra anacrònica; una pura fantasia,
en sentit contrari a la marxa de la
història. Que, de fet, no tenim pro-
jecte. I ens exigeixen garanties an-
ticipades i condicions inassolibles
que mai abans no han exigit a la
perpetuació del marc polític vi-
gent. Els contraris a l’emancipació
catalana, doncs, la desacrediten,
l’amenacen, la deslegitimen, la
presenten com a inversemblant. Li
exigeixen una impossible unani-
mitat. Opten per la desmotivació;
per atiar el pessimisme, el dubte, el
temor o la claudicació al cap i al cor
de la gent.

Replicar amb arguments aques-
ta visió, proporcionar informació
detallada de la situació i compartir
la interpretació del moment polí-
tic, són reptes que han d’afrontar
els líders sobiranistes. Per renovar
un optimisme fonamentat, enfor-
tir la confiança col·lectiva en el
procés i mantenir la mobilització
ciutadana.

màtica. Voldria cridar
l’atenció sobre aquest
tercer aspecte.

En aquests moments,
amb un discurs propi
desacreditat, l’estat es-
panyol i els seus aliats,
allà i aquí, privilegien la
intervenció desmoralit-
zadora. Per promoure el
pessimisme entre la po-
blació catalana sobre les
possibilitats del procés

d’emancipació. La seva estratègia
no és gaire sofisticada, però pot
trobar un terreny favorable entre
persones amb dietes informatives
i interpretatives poc variades. I pot
esquerdar la cohesió social, tal com
reclama Aznar i els seus entusias-
tes. Per això els filibusters dema-
nen més l’aprovació dels pressu-
postos que els recursos per fer-los
efectius. Plantegen que si les coses
són com són és perquè no poden

JOAN M. TRESSERRAS

COMUNICÒLEG, UAB

El discurs
contra el

sobiranisme
pot calar

entre els que
tenen dietes
informatives
poc variades
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La felicitat
Davant la situació catastròfica que està
patint el planeta a causa de la superpo-
blació tots els països del món han acor-
dat a partir de l’1 de gener del 2014 pro-
hibir els casaments heterosexuals. De
moment s’acceptarà viure en parella he-
terosexual però a partir del 2017 queda-
ran prohibides i potser perseguides.

És evident que tinc molta fantasia
i si la utilitze és perquè algunes per-
sones es posen en la pell de les lesbi-
anes i els homosexuals per entendre
que casar-se és un dret. Què passa a
França? Per què tanta moguda amb els
casaments homosexuals? A l’època de
la Revolució Francesa l’estat tenia un
objectiu molt peculiar: aconseguir la
felicitat de tots els ciutadans. Han pas-
sat 224 anys i es veu que són persones
oblidadisses.

D’altra banda, caldrà felicitar els Pa-
ïsos Catalans i Espanya perquè fa anys
férem/feren un pas important. Almenys
una cosa fem bé per aquestes latituds.
Besos i caramels a totes les lesbianes i
homosexuals, i també a aquelles/aquells

heterosexuals que creuen en la llibertat,
la coexistència i la felicitat.
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