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Anàlisi política, anàlisi històrica

La història ha proporcionat 
refugi i arguments de legi-
timitat a l’independentis-
me català durant els seus 
anys políticament més 

exigus i d’activitat social més subter-
rània. Com més difícil de percebre 
resultava el país real, delmat, sense 
institucions, sense reconeixement 
públic, sense les més mínimes lliber-
tats, més necessaris resultaven al-
guns factors de vinculació i continu-
ïtat com ara la cultura popular tra-
dicional o els llibres d’història. Per 
poder donar significat als símbols i 
els rastres preservats. Per poder 
mantenir l’optimisme imprescindi-
ble i no defallir. Davant la precarietat 
d’aquell present tan aclaparador, ca-
lia poder recórrer al passat per cer-
tificar que hi havia hagut un país de 
debò. I que teníem encara l’oportu-
nitat i la responsabilitat de no donar-
lo per mort i procurar revifar-lo. 

En aquelles condicions tan difí-
cils, l’anàlisi política anava poc més 
enllà de la formulació de diagnòstics 
generals i algun assaig de prospecti-
va que prenien com a model i orien-
tació l’anàlisi històrica. Podríem dir 
que la història tendia a menjar-se i a 
sostenir, alhora, una política gairebé 
insignificant, feta de moltes il·lusi-
ons i migrades expectatives reals. 
Només en la llarga durada semblava 
haver-hi marge per a l’esperança. 

Però d’ençà del canvi de segle, a 
mesura que l’independentisme ha 
anat guanyant pes dins del catalanis-
me i les seves propostes han estat 
considerades viables per un nombre 
creixent de persones, l’anàlisi polí-
tica s’ha imposat a la reflexió més es-

trictament històrica. El 
present ha suscitat noves 
esperances i ha tendit a 
mirar menys cap al pas-
sat i a privilegiar la mira-
da cap al futur. La incor-
poració d’una bona part 
de l’autonomisme a l’in-
dependentisme, a més, 
ha fet pensar que la nova 
preponderància sobira-
nista dins del catalanis-
me tenia com a fonament 
principal el gir polític del 2012, pro-
tagonitzat sobretot per Artur Mas i 
CDC. Per això, moltes anàlisis de 
l’efervescència independentista ca-
talana prenen com a referència no-
més aquests darrers anys, la trans-
lació esmentada i els seus actors més 
estrictament polítics. S’ha produït 
així, sovint, una desconnexió entre 
l’anàlisi política recent i d’actualitat 
i la reflexió sobre les causes profun-
des, històriques i socials, que han fet 
aflorar justament ara la iniciativa po-
pular a favor de la construcció de l’es-

Aquest és el veritable substrat i fo-
nament del clam pel dret a decidir 
–esperonat per la intransigència de 
l’Estat– i de la posada en marxa del 
procés cap a la independència.  

La separació de l’anàlisi política 
de conjuntura de la reflexió històri-
ca sobre els canvis que s’han produ-
ït en l’interior dels grups socials i en 
les relacions que estableixen entre 
ells, ha arribat a inspirar discursos i 
actituds de l’estil “independentisme 
i prou”. Desvinculant l’independen-
tisme de les causes històriques de la 
seva actual viabilitat política. I plan-
tejant propostes d’unitat política en 
abstracte. 

Per això l’acord inicial sobre el full 
de ruta per la independència és tan 
important. Concreta l’horitzó del 
dret a decidir en una estratègia i una 
tàctica cap a la construcció de l’estat, 
com la via que es correspon amb el 
canvi històric d’hegemonia social a 
Catalunya i pretén segellar-lo. Per ai-
xò el document estableix que “els ei-
xos nacional i social són indestria-
bles” i expressa “una voluntat inequí-
voca de regeneració democràtica”. 

Fora de l’acord hi quedarà l’espa-
nyolisme més repatani del PP i Ciu-
tadans, i els que no hagin abandonat 
el federalisme oficialista del PSC. 
Queda per definir què faran algunes 
formacions d’esquerres, com ICV o 
EUiA. Però a Catalunya, ¿quina es-
querra que ho sigui de veritat, amb 
sincera vocació transformadora, re-
nunciaria a l’oportunitat de condi-
cionar i participar directament en la 
construcció de les úniques estructu-
res de poder que poden fer efectives 
les transformacions?

tat. Per què ara? Per què 
l’impuls ha procedit 
d’una societat civil tan 
transversal i variada? Per 
què en aquesta conjuntu-
ra, coincidint amb la pèr-
dua de lideratge i legiti-
mitat de la burgesia i les 
classes dirigents tradici-
onals? Per què no havia 
passat res comparable 
abans, davant les anteri-
ors agressions perpetra-

des des de l’Estat?  
El gir del setembre del 2012, des-

prés de les consultes populars d’anys 
anteriors i de la participació d’inde-
pendentistes en els governs de coali-
ció d’esquerres, pren sentit com una 
de les respostes més contundents a 
un fenomen social d’una gran enver-
gadura: la irrupció de nous sectors 
socials, amb una àmplia participació 
popular, en l’espai d’iniciativa políti-
ca tradicionalment ocupat per les ve-
lles classes dirigents. El gir polític, 
doncs, s’explica pel canvi històric. 
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Com culminar una obra de govern
✒ Amb la supressió dels canals 33 
i 3/24 dels televisors de les Balears, 
José Ramón Bauzá i el seu executiu 
(o executius, perquè el president 
ha cremat i acumulat en quatre 
anys una quantitat inquietant 
d’equips de govern) culminen una 
legislatura marcada per una políti-
ca lingüística, cultural i comunica-
tiva especialment demencial. L’an-
tecessor més proverbial de Bauzá, 
Gabriel Cañellas, al qual com co-
mentàvem fa un parell de dies l’ac-
tual president illenc intenta aco-
llir-se sense èxit, va ser l’autor 
d’una frase històrica: “Tanta cultu-
ra arriba a fer oi”. Per als lectors no 
familiaritzats amb les modalitats 
lingüístiques del català que Bauzá 
afirma que defensa però que no co-
neix ni d’esquitllentes, aclarirem 
que oi significa fàstic. 

 

✒ En efecte, fa molts d’anys que al 
PP balear, com a l’estatal, la cultu-

ra li provoca una nàusea 
irrefrenable, que segu-
rament ha arribat a la 
seva màxima expressió 
de la mà d’un ministre 
com José Ignacio Wert. 
Els costa, la cultura, 
se’ls fa costeruda i desa-
gradable, perceben la 
gent que hi treballa com 
a adversaris, o fins i tot 
com a enemics. Encara 
ara s’oposen a recupe-
rar les restes d’una figura tan espa-
nyola i tan internacional com Fe-
derico García Lorca. No diguem 
fins a quin punt els irrita reconèi-
xer la pluralitat i/o la diversitat 
lingüística i cultural que existeix 
dins Espanya, començant per la 
llengua catalana i tot el que hi té a 
veure. És un conflicte ideològic 
que arriba a estendre arrels dins la 
personalitat de molts dels pròcers 
de l’espanyolisme. 

l’educació” que han consistit en 
un combat sistemàtic contra la 
llengua pròpia del país, armat i 
executat des de les institucions 
d’autogovern de la comunitat. Tot 
plegat ha estat una falsificació de 
la democràcia tan excessivament 
feixuga i penosa que no necessita 
desqualificacions, perquè es des-
munta damunt del seu mateix es-
quelet. Senzillament estem par-
lant d’un president i d’un govern 
pèssims, que només podem desit-
jar tenir com un mal record d’aquí 
un parell de mesos. Després ja tor-
narem a veure el 33 i el 3/24. Men-
trestant, avui torna a tocar mani. 
L’Obra Cultural Balear, que havia 
presentat una proposta més que 
raonable per a les emissions de la 
Corporació Catalana a les Balears, 
s’ha vist obligada a convocar una 
nova protesta ciutadana en contra 
dels abusos d’aquest mal govern. 
Som-hi tots.

✒ I aquí arribem a José 
Ramón Bauzá, que és 
com la versió cadet 
d’aquesta mena de per-
sonatges. Bauzá és tan 
mallorquí com Tomeu 
Penya, però no ha entès 
ni ha volgut entendre 
mai què és Mallorca ni 
les Balears. Ha dedicat 
tota la legislatura a viat-
jar tan sovint com ha po-
gut a Madrid, per fer-se 

entrevistar a 13TV o al programa de 
Jiménez Losantos, on li fan copets 
a l’esquena i li diuen “Muy bien, 
muchacho, duro con ellos y a la cabe-
za”. No fa falta dir que els interlocu-
tors del president pertanyen a una 
extrema dreta que de les Balears en 
tenen la imatge d’un cocoter i quatre 
pagesos executant danses tribals. 

 

✒ Bauzá va arribar a la presidèn-
cia prometent unes “autopistes de 
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