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No és tan sols una
qüestió de diners

✒Aquest ignot president de la Comunitat
de Madrid, Ignacio González, designat pel dit
d’Esperanza Aguirre quan a aquesta senyora
li va semblar que li havia arribat el moment de
tocar el dos (ella deia que per motius de salut;
altres creiem que per motius de conveniència
política), va carregar fa un parell de dies contra
el govern de Catalunya perquè, segons ell, in-
tenta “canviar diners per independència”. Si
hem de parlar de diners, parlem-ne: el presi-
dent González, personalment, encara té pen-
dent d’explicar com s’ho ha fet per tenir a Mar-
bella un àtic de superluxe valorat en prop de
vuit-cents mil euros, quan ell en cobra –ofici-
alment– poc més de cent mil a l’any. I tampoc
no ha explicat encara aquell curiós lapse de me-
mòria que li va fer dir i repetir que l’àtic en
qüestió el tenia de lloguer, fins que la justícia el
va acorralar una mica i finalment va acabar re-
cordant que el tenia en propietat. Que se sàpi-
ga, ni la policia ni el ministeri d’Interior han
elaborat encara cap esborrany, ni oficial ni ofi-
ciós, sobre aquesta qüestió, però alguns enca-
ra no hem perdut l’esperança que l’esborrany
es faci i que aparegui publicat en plena cam-
panya electoral per la presidència de la Comu-
nitat de Madrid.

✒De tota manera, això que diem només té
a veure amb els comptes particulars del fosc
president González. Si hem de parlar de diners,
parlem-ne, com deia. Com es justifica que la
Comunitat de Madrid, que per ella mateixa
constitueix un despropòsit polític i adminis-
tratiu (de veritat necessita la capital del Reg-
ne d’Espanya reforçar-se i transvestir-se com
a comunitat autònoma?), sigui, de llarg, la més
afavorida en el capítol d’inversions en infra-
estructures, que allà mai no fallen ni es pospo-
sen ni s’anul·len. Línies de metro, línies d’AVE,
terminals de Barajas, autopistes de peatge que
ningú utilitza (perquè n’hi ha d’altres de circu-
lació lliure), eix central i tot el que vostès vul-
guin, per irracional que pugui semblar. A l’ho-
ra de reforçar la capital com a gran pool de ne-
gocis i d’atracció d’inversions, tot euro és poc.
I a l’hora de reforçar l’Espanya radial, tant en
xarxes viàries com ferroviàries, també. De mo-
ment encara no s’han decidit a posar una plat-
ja al Retiro, però sí a no mirar prim en el finan-
çament –una vegada més– de la candidatura
olímpica de Madrid, aquesta vegada per al
2020. Si no se’n surten, cal esperar un nou in-
tent per al 2024, i així successivament.

✒El problema que Ignacio González i al-
tres llumeneres clarividents del nacionalisme
espanyol encara no han acabat de compren-
dre és que el sobiranisme català (el que ells
anomenen separatismo) no és únicament una
qüestió de diners. També ho és, perquè a nin-
gú li agrada que l’estafin, i allà hi ha les xifres
per comprendre que l’estafa està servida. Pe-
rò no volen, o no poden, comprendre que el
creixement exponencial de l’independentis-
me a Catalunya no és tan sols una qüestió de
cèntims, sinó de pura i simple dignitat ciuta-
dana. Això tan simple i que ells mai no han ar-
ribat a conèixer.

Radicalitat política

La radicalitat política es
mesura pels resultats.
No és només qüestió
d’actitud o de voluntat.
Encara que l’actitud o la

voluntat en siguin una part im-
prescindible, no són suficients.
Tampoc no ho és la gesticulació
aparatosa, o la verbositat inflama-
da, o la reacció contrària a gairebé
tot. No és una qüestió de forma, tot
i que les formes d’intervenció –i les
de lluita– han de ser congruents
amb la naturalesa dels objectius
que volem assolir. No és una qües-
tió de llenguatge o d’estètica, enca-
ra que la política –i sobretot la ra-
dical– sovint suscita una estètica
o uns llenguatges nous, transgres-
sors; connectats al fons ideològic
que els inspira. Però la política no
en té prou amb la presa de posició
o amb la maduració d’un estat de
consciència. La política vol acció.
És acció. És l’actuació orientada a
l’obtenció d’unes finalitats, d’uns
propòsits. El gran moment de la
política és el moment de la praxi, la
pràctica inspirada per la intel·li-
gència, la reflexió, la teoria.

La política és la traducció de la
ideologia en projecte que defineix
objectius. És l’acumulació d’ener-
gia i d’intel·ligència al voltant del
projecte. És l’anàlisi permanent de
la correlació de forces per saber on
som en cada moment i detectar les
oportunitats. És l’optimització or-
ganitzativa d’aquella energia i
aquella intel·ligència. És l’assump-
ció de compromisos amb qui actua
en complicitat amb nosaltres i
amb tota la societat. És guanyar
posicions –i, de vegades, perdre-
les–. És aprendre de l’experiència
per tornar a pensar i actuar... És
una barreja de complexitat, d’hu-
militat, de fermesa, de perspicàcia,
d’estat d’ànim, de racionalitat,
d’intuïció, de generositat, de tena-
citat, d’il·lusió, de sentiments, de
principis, de valors... De capacitat

transformadora. No és una cièn-
cia. No és una tècnica. La política
és un art. I la política radical,
doncs, un art radical.

Però la política que sovint se’ns
presenta, la que és objecte de l’aten-
ció informativa principal, la que co-
neixem com a política convencio-
nal, té més aviat pocs atributs dels
de la lletania anterior. La història i
els mitjans ens presenten habitual-
ment una política massa oficial. Mer
instrument i resultat de la domina-
ció. L’escenari on un grapat d’actors
dirimeixen la batalla per a la con-
questa d’un palau d’hivern, o bé on
diluciden una determinada contesa
electoral. Però la política no és no-
més això; ni la simple gestió i admi-
nistració, poc o molt burocratitza-
da, dels afers públics. Ni pot deixar
de banda totes aquelles formes de
participació social que es desenvo-
lupen al marge dels partits i les or-
ganitzacions d’intenció explícita-
ment política.

La política és un espai social que,
en condicions efectivament demo-
cràtiques, involucra tothom per fer-
nos partícips de l’orientació de la vi-

da col·lectiva. Però la política és
també un espai interior personal,
inalienable. És la llibertat de pensar
i actuar de cadascú de nosaltres.
Conté la nostra idea particular del
món i de la vida. És el resultat de la
nostra experiència pràctica. És l’ex-
pressió de les nostres conviccions.
Un component fonamental de la
nostra personalitat.

El nostre espai polític interior és
irrenunciable. I en som responsa-
bles. Per dignitat personal i per
respecte als altres. Cadascú s’ha de
procurar una mirada culta i infor-
mada sobre el que passa al nostre
voltant. La tan vilipendiada classe
política no pot ser també l’excusa
per a la nostra deixadesa. Nosaltres
podem tenir criteri, qualificar-lo,
expressar-lo i compartir-lo. I ens
podem enfrontar a qui ens negui
aquestes capacitats. Dret personal,
deure social.

Ara mateix, a Catalunya, vivim
un període excepcional de replan-
tejament del lloc de la política en
la societat. De canvi. Un bon mo-
ment per fer un pas endavant,
treure l’ull del forat del pany i sor-
tir al carrer. La majoria de la soci-
etat està farta d’espoli, de retalla-
des i d’injustícies flagrants. I re-
clama els propis recursos i el dret
a decidir democràticament el fu-
tur el país. Topa amb l’obstrucció
d’un estat que es proclama demo-
cràtic i amb la complicitat dels qui
subordinen a la legalitat d’aquell
estat l’exercici efectiu del dret. Ca-
da dia que passa, les nostres cons-
ciències són interpel·lades per
l’autoritarisme que nega l’exercici
democràtic i pel filibusterisme
dels que diuen defensar-lo però el
sotmeten a unes condicions que el
fan impracticable. És temps de
desinhibició política. De compro-
mís personal. D’explorar des de la
pròpia llibertat. D’aprofundir
l’anàlisi. D’encetar una etapa de
praxi política radical. Ara.
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