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Defensar la unitat

L’acord inicial entre 
Mas i Junqueras del 
14 de gener passat i 
també el posterior 
del 30 de març sobre 

el full de ruta no van ser fàcils d’ob-
tenir. I, a hores d’ara, aquell full de 
ruta encara no ha recollit totes les 
incorporacions i adhesions que cal-
drien per consolidar els fonaments 
d’una àmplia majoria sobiranista el 
27 de setembre. L’acord no va ser 
senzill perquè, tot i les coincidèn-
cies fonamentals al voltant dels 
punts pactats, el sobiranisme incor-
pora tradicions, plantejaments, 
sensibilitats, urgències i prioritats 
diferents. I la majoria sobiranista 
només s’assolirà aplegant i sumant 
el màxim de persones vinculades a 
cadascuna de les opcions. 

Dos del temes centrals del debat 
suscitat feien referència a la data de 
les eleccions i a la qüestió de si era 
millor concórrer-hi amb una llista 
sobiranista única, o amb llistes di-
verses i un bloc de programa com-
partit. Es va fixar la data del 27 de se-
tembre, i es va resoldre presentar-
s’hi amb llistes diverses i un compro-
mís programàtic comú sobre la 
posada en marxa del procés cap a la 
independència. Per arribar a bon 
port, es va comptar amb el suport ac-
tiu d’organitzacions com l’ANC, 
l’AMI o l’Òmnium, i tothom va haver 
de ser generós. El resultat establia 
les bases d’una plausible unitat d’ac-
ció que reconeixia les diferents po-
sicions i canalitzava el futur del pro-
cés pel que fa a les seves principals 
–no pas totes– expressions políti-
ques institucionals. Per això, fins al 

27 de setembre, cal ser 
tan ferms en el respecte 
al que es va acordar. I tre-
ballar per eixamplar l’es-
pai comú i preparar bé el 
cicle electoral que ence-
tem. Qualsevol intent, 
ara, de reobrir el debat 
sobre el que ja es va pac-
tar –la data, la fórmula–, 
per benintencionat que 
sigui, és una irresponsa-
bilitat que només pot 
erosionar el marc d’unitat aconse-
guit i disminuir les expectatives 
d’una sòlida majoria. Treballar per 
la unitat d’acció, ara mateix, inclou 
la defensa dels acords aconseguits.  

En la preparació i, sobretot, des-
prés de la celebració del 9 de novem-
bre del 2014 es van fer evidents algu-
nes diferències substancials a l’inte-
rior del bloc polític partidari del dret 
a decidir. La pluralitat interna havia 
estat present en el procés des de l’ini-
ci i contribuïa a explicar la seva trans-
versalitat social i la seva força. L’at-

rents. Però el reconeixement de la 
pluralitat interna del camp sobira-
nista no hauria d’incomodar ningú 
que en formi part. Sense aquesta plu-
ralitat, el sobiranisme no seria hege-
mònic en el grau que ho pot ser. Ni 
tindria la capacitat de convocatòria 
i d’impulsar una nova cultura políti-
ca que han de garantir el caràcter ple-
biscitari del 27 de setembre.  

Al catalanisme li ha calgut dispo-
sar, històricament, d’instàncies uni-
tàries que li proporcionessin la ne-
cessària cohesió interna. Justament 
perquè era plural i divers. Ara també. 
I li ha calgut coordinar-se i estendre 
els lligams de col·laboració fins on fos 
possible, en cada conjuntura. Des de 
Solidaritat Catalana fins a l’Assem-
blea de Catalunya. Però la unitat 
d’acció del catalanisme sobiranista, 
per enfortir-se, ha de recollir totes 
les seves expressions, amb el propò-
sit immediat d’obtenir un mandat 
democràtic tan contundent com si-
gui possible. Restringir-ne, ara, les 
diverses expressions seria limitar-lo. 
Desdibuixar la pluralitat de plante-
jaments que conté seria afeblir-lo. La 
mata de jonc sencera tindrà més con-
sistència que la trena ordida al vol-
tant del jonc més gruixut. De les elec-
cions del 27 de setembre, que seran 
el plebiscit que ens ha estat negat per 
totes les altres vies, en sortirà un Par-
lament i un Govern que han de tenir 
plena representativitat des de tots 
els punt de vista. Perquè el país i l’es-
tat propi no ens vénen donats; s’han 
de construir. I la voluntat popular 
ens ha de dir com, sobre quines bases 
i amb quins criteris. I això també co-
mençarà a passar el 27 de setembre.

mosfera fraternal de les 
grans manifestacions i el 
protagonisme decisiu de 
les instàncies unitàries 
van fer pensar a molta 
gent que l’acord al voltant 
de l’objectiu de fer efectiu 
el dret a decidir, primer, 
i de procedir, després, a la 
construcció de l’estat ca-
talà, podien relegar les al-
tres distincions. Però la 
complexa realitat gairebé 

sempre s’imposa. Ningú no ha volgut 
esquerdar ni esguerrar res. Simple-
ment la pluralitat ha emergit. Hi ha 
contribuït que la proposta d’una llis-
ta única no partís de cap consens pre-
vi. I que quedés immediatament des-
cartada des de sectors d’UDC, o des 
de d’ICV, EUA o la CUP, i restringida, 
en conseqüència, a dues formacions: 
CDC i ERC. I això ja no era la unitat 
de l’independentisme. Al voltant 
d’aquesta qüestió es van fer més visi-
bles algunes línies delimitadores 
d’espais ideològics i polítics dife-
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Fernández & Díaz, germans de tota la vida
✒ L’interminable candidat del PP 
a l’alcaldia de Barcelona, Alberto 
Fernández Díaz, ens va fer saber 
que fa temps que “va deixar d’anar 
al psicòleg quan es publiquen en-
questes de vot”. És bo saber-ho 
perquè les últimes que s’han cone-
gut, d’enquestes, li vaticinen una 
davallada de regidors que pot supe-
rar la meitat dels que té actual-
ment, i que només són nou. Potser 
es quedarà amb quatre i mig, que ja 
li validen una altra legislatura per 
anar tirant de veta. 

 

✒ Naturalment el jove dels ger-
mans Fernández Díaz no té per 
què acudir al psicòleg, de la matei-
xa manera que la seva companya 
Alícia Sánchez-Camacho no té cap 
obligació de dir res que tingui sen-
tit davant del Parlament quan se 
li pregunta pel cas Camarga, ni a 
l’alcalde de Badalona, Xavier Gar-
cía Albiol, se li pot prohibir que 

deixi de forfollar baja-
nades més o menys xe-
nòfobes. Són tot coses 
que serien desitjables, 
però que no es poden 
exigir. El Col·legi Ofici-
al de Psicòlegs de Cata-
lunya deu deplorar el 
desistiment del candi-
dat del PP a l’alcaldia de 
Barcelona a acollir-se 
als seus serveis, però el 
lliure arbitri té aques-
tes coses. 

 

✒ No passa res. Alberto Fernán-
dez Díaz va amunt i avall de la capi-
tal catalana en la seva moto, fent el 
ridícul a la ràdio si és necessari, 
mentre va considerant idees com 
ara que Ada Colau podria presen-
tar la seva candidatura amb el nom 
de “Barcelona en Comunista”. Ada 
Colau i la seva coalició Barcelona 
en Comú no tenen en aquest co-

promogut la política espanyola: 
persones no ja mediocres, sinó 
d’un nivell intel·lectual i moral 
francament dubtós. Són dues en-
carnacions vivents del principi de 
Peter, segons el qual hi ha persones 
que arriben tan amunt com incom-
petència demostren. El PP sabrà 
què fa amb personal d’aquesta me-
na, i no puc dir que em preocupi el 
que faci o deixi de fer aquest partit. 
Però sí que em molesta haver de 
pagar amb els meus impostos els 
salaris de personatges tan fútils 
com aquests, i encara més que ocu-
pin llocs de responsabilitat que po-
den afectar els meus interessos 
com a ciutadà. El psicòleg, en efec-
te, poca cosa podria fer-hi. No és 
una qüestió de psicologia ni de psi-
quiatria, sinó de quadres polítics 
construïts a partir de gent que 
menysprea la idea del servei pú-
blic, per dedicar-se a les seves fixa-
cions i a acomplir ordres.

lumnista cap futur vo-
tant, però anomenar-
los comunistes (allò que 
la història del segle XX 
ens ha ensenyat què era 
i què és el comunisme) 
és un despropòsit equi-
valent a afirmar que el 
PP és el partit de la 
transparència. Si de cas, 
seria Barcelona en Run-
run, que també deunidó. 

 

✒ Els germans Fernández Díaz, 
Alberto i Jorge, són dos prestidigi-
tadors de la política que si poden 
apuntar-se algun mèrit és el de la 
seva obstinació a l’hora d’oposar-
se als interessos del seu país, que 
mal que els pesi és Catalunya. Nin-
gú recordarà el seu pas per la cosa 
pública, ni el del regidor ni el del 
ministre, si no és en alguna entra-
da breu en alguna fosca enciclopè-
dia. És la mena de dirigents que ha 
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