
28 DIJOUS, 9 DE GENER DEL 2014 ara

DIRECTOR
CARLES CAPDEVILA

debat

Cartografia divergent

Els mapes polítics català i
espanyol han anat di-
vergint de manera pro-
gressiva d’ençà de la
Transició. Ara la distàn-

cia ja és molt notable i en pocs me-
sos pot ser descomunal. De fet, la
caiguda dels dos grans partits polí-
tics espanyols a Catalunya –o els
seus vinculats locals– pot provocar
que l’opció predominant de l’espa-
nyolisme polític aquí sigui específi-
cament catalana.

La falta de correspondència en-
tre el ventall de posicions polítiques
i de partits a Catalunya i a Espanya
s’ha fonamentat en unes estructu-
res socials (joc de classes) i econò-
miques (model productiu) molt di-
ferents. Però també s’ha degut a fac-
tors com ara: les tradicions políti-
ques heretades; la diferent
consideració atorgada a determi-
nats patrimonis culturals, associa-
tius o xarxes de comunicació que
–especialment després del corró
franquista– semblaven compartits;
la distància entre els perfils identi-
taris i les formes de consciència so-
cial prevalents; la variació dels sis-
temes de valors i els models de pro-
jectes de vida, etc.

La incapacitat de l’Estat i els go-
verns espanyols d’entendre la pro-
funditat social i la transcendència
de la singularitat catalana, a més,
s’ha vist reblada per la incompetèn-
cia a l’hora de tractar políticament
la qüestió. Així, quan la presa de
consciència i la capacitat de mobi-
lització i proposició del catalanis-
me cívic s’han traduït en l’eixam-
plament de la seva base social tra-
dicional i l’assumpció conseqüent
de la pròpia sobirania, la reacció de
l’Estat ha resultat patètica. La rigi-
desa, la virulència i el to autoritari
i amenaçador de les respostes de
l’Estat a les demandes catalanes
han acabat radicalitzant i cohesio-
nant el moviment cívic, i conven-
cent-lo que en el marc espanyol no

serà mai possible el reconeixement
pactat de la sobirania.

En un primer moment (2010-
2012), podia semblar que aquesta
actitud de l’Estat estava condicio-
nada per la mala qualitat de la infor-
mació obtinguda dels seus aliats a
Catalunya i dels serveis d’intel·li-
gència. Però la insistència posterior
en els mateixos plantejaments, mal-
grat l’evidència del caràcter contra-
produent de l’actitud adoptada, ex-
plica prou clarament que el proble-
ma no ha estat només d’informació
sinó, sobretot, de concepció. De
concepció de la naturalesa de l’Es-
tat: com a instrument de dominació.
I de concepció d’Espanya com a
projecte històric uninacional i uni-
formitzador. Així és més fàcil d’en-
tendre que les mesures adoptades i
proposades pel PP en matèria d’eco-
nomia o de llengua –per posar dos
exemples d’efectes territorials– no
només no busquin complicitat o
aproximació, sinó que constitueixin
veritables provocacions. A propòsit
de Catalunya, del govern espanyol
no n’hem sentit cap idea, cap inicia-
tiva, cap projecte, cap proposta. A

banda, esclar, de repetir disciplina-
dament que “Catalunya és Espanya
i sempre ho ha sigut”. I el dia que el
Sr. Rajoy mig insinuava una hipotè-
tica modificació constitucional, va
haver de deixar clar que seria amb
l’única intenció “de unirnos más”; és
a dir, de restringir encara més l’en-
carcarada “flexibilitat del marc au-
tonòmic”. En resum, consideren
que una Catalunya separada d’Es-
panya “és literalment impossible”.
I, per descomptat, dins d’Espanya
no hi ha cap possibilitat d’afirmació
de sobirania, de control dels recur-
sos, de política econòmica o inter-
nacional pròpies... Només la perpe-
tuació de la subordinació i un horit-
zó captiu.

La coincidència de la regressió
conceptual i estratègica de l’Estat
–des de l’autonomisme a la recen-
tralització– amb el recent festival le-
gislatiu reaccionari (seguretat, avor-
tament, etc.) del govern del PP enca-
ra ha fet més evidents els seus vin-
cles amb el substrat ideològic
d’aquell franquisme que va fer-se el
primer reciclatge facial a l’interior
de la UCD. Però, ni en circumstànci-
es com aquestes, el PSOE no ha estat
capaç de presentar una concepció
d’Espanya diferent, d’assumir algu-
na iniciativa creïble de regeneració
democràtica o de recuperar la defen-
sa del dret d’autodeterminació.

Alguns baladrers remunerats re-
citen romanços sobre el diàleg a les
escales d’algun temple, o per panta-
lles i cantonades amigues, però la
pràctica política de l’Estat abona
sistemàticament l’enfrontament i
es parapeta en la intransigència. El
govern del PP té molts còmplices.
Però l’allunyament polític i mental
entre Espanya i Catalunya invalida
qualsevol proposta de diàleg de la
primera que no parteixi del reco-
neixement de la sobirania de la se-
gona. Fora d’això, aquest 2014 tot
seran simulacres; fins que arribi la
democràcia.
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