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DIJOUS, 10 DE JULIOL DEL 2014 ara   

Higienisme democràtic i nova majoria

Jutges, advocats, denúnci-
es, imputacions, inter-
vencions de documenta-
ció en dependències pú-
bliques, compareixences, 

evidència de males pràctiques, in-
dicis de prevaricació, d’abús de po-
der, de malversació, de tractes de 
favor, de clientelisme... La judici-
alització de la política i la genera-
lització de la sospita de corrupció 
han colonitzat la informació polí-
tica. Sovint, més que sobre les ide-
es, les propostes i les polítiques, es 
debat sobre l’honorabilitat, l’ho-
nestedat i la credibilitat de les per-
sones que ostenten càrrecs pú-
blics. Els casos particulars, la seva 
naturalesa o la seva gravetat són 
molt variats; però com que els ca-
sos d’exemplaritat i rigor en l’exer-
cici de les funcions assignades 
–que són amplíssima majoria– no 
susciten cap mena d’atenció, la 
sensació que es transmet deixa la 
reputació de la política institucio-
nal severament perjudicada. 

És veritat que alguns episodis 
han involucrat, indiscriminada-
ment, persones de trajectòria pul-
cra i inequívoca, com és el cas re-
cent de les compensacions a alcal-
des de la Federació de Municipis 
de Catalunya. És veritat que hi ha 
denúncies sense cap altre fona-
ment que la rivalitat política exa-
cerbada. És veritat que, sovint, hi 
ha precipitació informativa; que 
les acusacions tenen més ressò que 
els desmentiments; que la con-
demna de tertúlia sol basar-se més 
en rumors i insinuacions que en 
dades probatòries... Però és evi-
dent que tenim un problema greu 
de funcionament del sistema polí-
tic. A Catalunya també. A hores 
d’ara, pendents de la llei electoral, 

de la de consultes i de la 
convocatòria del 9-N, la 
confiança en el sistema 
polític formal és baixís-
sima. I ningú n’és tan 
responsable com el ma-
teix sistema i els seus 
actors més destacats. 

El sistema polític de 
la Transició està corcat. 
A Catalunya també. Hi 
ha massa casos oberts. 
Hi ha causes i raons que 
expliquen com s’ha arribat fins 
aquí, però no tenen cap valor ate-
nuant. El sistema polític català es-
tà corcat i la seva reparació pels 
mètodes tradicionals no garanteix 
la solidesa que cal per encarar els 
reptes de la crisi, el canvi de model 
econòmic i social, o la regeneració 
democràtica. Justament ara, per 
intervenir amb fermesa i produir 
grans transformacions, cal dispo-
sar d’un sistema polític fort, d’una 

A Catalunya s’ha estat articulant 
una nova majoria social disposada a 
assumir la direcció en la construc-
ció del país. No és una fatalitat in-
eludible que l’hegemonia i la direc-
ció estiguin en mans d’una minoria. 
De fet ha estat la dimissió, la inacció 
i la manca de projecte de les mino-
ries dirigents tradicionals el que ha 
deixat el buit immens que, ara, sec-
tors molt amplis de la societat cata-
lana han decidit omplir pel seu 
compte. La nova majoria dirigent 
aplega, en el seu sentit més ampli, 
les classes treballadores: està cons-
tituïda per obrers qualificats i pro-
fessionals liberals, per emprenedo-
res i funcionàries, per autònoms i 
quadres empresarials o institucio-
nals, jubilades i aturats, per artistes 
i empresaris... Han coincidit en el 
malestar i en les aspiracions bàsi-
ques. I han gosat organitzar-se i ac-
tivar-se, exigir més presència públi-
ca, denunciar la insostenible situ-
ació actual i proposar les línies mes-
tres d’un projecte nou de país. En el 
seu propi activisme i en els nous 
moviments socials que estan inspi-
rant s’hi manifesten sobretot tres 
línies de transformació estreta-
ment interrelacionades: el reconei-
xement de la plena sobirania; el 
canvi cap a un model econòmic i so-
cial que prioritzi els interessos 
col·lectius, la igualtat i la justícia, i 
la implantació d’uns nous mecanis-
mes de participació política, proce-
diments administratius, objectius i 
valors. Hi ha un clam estès a favor 
d’un gir de dignitat, d’una urgent 
operació d’higiene democràtica que 
permeti recuperar la confiança en 
una política i una administració pú-
blica impol·lutes; acabades d’estre-
nar. I la nova majoria social només 
dóna marge fins al novembre.

legitimitat renovada, 
amb un programa ambi-
ciós, que compti amb un 
ampli suport social, ca-
paç de bastir al seu vol-
tant una densa xarxa 
ciutadana de participa-
ció democràtica. I 
aquesta mena de legiti-
mitat i força són carac-
terístiques dels proces-
sos fundacionals. Dels 
inicis de cicle. A Catalu-

nya necessitem articular un siste-
ma polític nou, de baix a dalt, d’una 
credibilitat absoluta, obert, que la 
majoria se’l pugui fer i sentir seu. 
La reparació del vell aparell exigeix 
canviar tantes peces i modificar 
tants components que la millor op-
ció és fer-ne un de nou. Encetar un 
procés constituent amb l’impuls 
d’una gran majoritària democràti-
ca. Aquest és, substancialment, el 
sentit del 9-N. 
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