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El repte de construir la República

D’ençà de la Transició 
que es veia a venir. El 
vestit s’ha esquinçat 
i les costures estan 
estripades. Era vell i 

la crisi l’ha acabat d’espelleringar. No 
hi ha prou retalls, ni mans destres, ni 
fils ni agulles per mirar d’apedaçar-lo. 
Sortirà més a compte fer un vestit 
nou, de la mida i la textura necessà-
ries. Amb les competències i els re-
cursos perquè, com a mínim, la gent 
no hagi de patir tant. 

No cal identificar més símptomes 
ni inventariar més efectes indesitja-
bles per concloure que el nostre sis-
tema social està malalt i que no re-
sol bé ni l’organització del treball ni 
la distribució de la riquesa. El model 
econòmic de referència és injust i ha 
produït greus desequilibris. I el sis-
tema polític és feble, subsidiari de 
l’estat espanyol, poc eficient, i exigeix 
un canvi d’orientació i d’escala: rege-
neració democràtica i sobirania ple-
na. Cal considerar, però, que l’econo-
mia catalana també incorpora un tei-
xit laboral, empresarial i professio-
nal diversificat, amb sectors de molta 
projecció, capaços d’exportar, crear 
ocupació, i generar recursos. I que, 
des de l’interior mateix i des de fora 
del sistema polític, hi ha prou sectors 
compromesos en la necessitat ur-
gent de capgirar-lo i d’encetar la 
construcció d’un estat català. 

El sistema social català, com qual-
sevol altre, s’ha configurat al voltant 
de conflictes, pressions i subordina-
cions. Ha acumulat la tensió de les 
relacions de poder entre persones, 
grups i institucions. També les con-
seqüències d’algunes dramàtiques 

derrotes i, esclar, la influ-
ència d’algunes il·lusi-
ons, consensos i progres-
sos. En la determinació 
del sistema social català 
hi ha jugat un paper es-
pecialment important el 
predomini d’unes mino-
ries que han comptat du-
rant molts anys amb la 
força i amb la influència 
suficients per imposar-
se. Això ajuda a entendre, 
per exemple, les raons de l’escissió a 
l’interior de la UDC i l’escassa dispo-
sició de la direcció a renunciar al seu 
control. Més enllà dels canvis al Go-
vern, la qüestió de fons és que el sis-
tema autonòmic està esgotat. Una 
mirada més històrica i menys super-
ficial ens ajudarà més a trobar l’arrel 
i les causes de molts problemes, i la 
manera de combatre’ls i superar-los. 

Molts analistes han interpretat 
en clau conjuntural els comporta-
ments electorals suscitats per les 
europees de fa un any, o pel 24-M. 

reptes amb eficàcia i els seus signes 
de crisi i de descomposició interna 
s’han fet molt visibles. El desafecte 
de la gent ha trobat més vies per ex-
pressar-se. I sí, l’alternativa és més 
democràcia, més horitzontalitat, 
més participació. I sí, per efectuar el 
gir cal completar el canvi de corre-
lació de forces, cal posar en valor 
unes altres concepcions, prioritats 
i actituds. Però no és suficient. El risc 
principal de les esquerres és acomo-
dar-se a la facilitat i la popularitat de 
la crítica i la indignació, però no po-
der convertir tota l’energia social 
mobilitzada en la força constructora 
d’un sistema social alternatiu, just i 
viable. La qüestió és com fer el pas de 
la negació del vell a l’afirmació del 
nou; de la denúncia a la proposta. 
Com explicar-la en la seva complexi-
tat, obtenir la confiança de la majo-
ria i assumir el repte de liderar l’edi-
ficació del nou sistema.  

Que ningú s’enganyi, però. Només 
la victòria política de l’independen-
tisme català pot provocar, ara per 
ara, un canvi d’escenari radical. La 
veritable ruptura, el factor que pot 
fer trontollar l’Estat des dels seus fo-
naments, és la possible obtenció d’un 
mandat democràtic el 27-S per posar 
en marxa la República Catalana. 
Qualsevol persona intel·ligent d’es-
querres ho ha de saber i ha d’actuar 
en conseqüència. La ruptura demo-
cràtica no és ocupar el vell estat i re-
pintar-lo, sinó fer-ne un de nou, so-
bre noves bases, allà on és possible. 
I aquí és possible. L’Estat i l’esta-
blishment s’han equivocat greument 
a Catalunya. L’oportunitat és votar sí 
a la República Catalana.

Però com a rerefons hi 
ha la ferma sensació, 
compartida per cente-
nars de milers de perso-
nes, que l’actual mo-
ment històric ofereix 
l’oportunitat d’encetar 
canvis profunds i conso-
lidar-los. Hi ha la con-
vicció que estem davant 
d’una bona ocasió per 
provocar transformaci-
ons amb vocació de per-

durar i de servir de base per a un sis-
tema social més just i democràtic. 
Moltes persones creuen que és pos-
sible dur a terme, ara, canvis sostin-
guts que proporcionin un nou punt 
de partida i permetin desempalle-
gar-se de les velles hegemonies i 
discriminacions.  

Per a les formacions d’esquerres, 
espanyoles i catalanes, adscrites a les 
diverses tradicions polítiques sorgi-
des de les lluites socials, el moment 
sembla particularment favorable. 
L’Estat és incapaç de respondre als 

SUSANA SUBIRANA 

COMUNICÒLEG, UAB

JOAN M. TRESSERRAS

S’ha acabat el bròquil, tu ja m’entens
✒ D’això se’n diu muntar el ciri. El 
que ha fet Unió Democràtica de 
Catalunya, rompent l’aliança polí-
tica i fent sortir els seus tres conse-
llers del govern de la Generalitat, 
és la crònica d’una ruptura anunci-
ada. I no d’ara, sinó de feia molts i 
molts d’anys. 

 

✒ Va ser el president Pujol, ara 
ocupat en qüestions andorranes, 
qui va resoldre una crisi semblant 
a aquesta reformulant el lligam que 
havien bastit Convergència i Unió. 
Hàbil com pocs, va aconseguir con-
vèncer Josep Antoni Duran i Llei-
da assegurant-li que l’aliança entre 
les dues formacions ja no seria una 
coalició, com se n’havia dit fins 
aleshores, sinó una federació. Pot 
semblar un matís insubstancial, 
però no ho és: significa, en cas de 
mantenir o reocupar el poder, un 
repartiment de càrrecs i d’àrees 
d’allò més suculent. 

✒ Diuen que s’ha tren-
cat el Govern però que 
no s’ha trencat la fede-
ració, cosa que s’ha de 
dir que no té ni cap ni 
peus. És com dir que et 
divorcies de la teva pa-
rella, que la seguiràs es-
timant mentre t’ho de-
mani però que men-
trestant aniràs per lliu-
re. Ja em diran vostès 
conservador, però això 
és francament prou difícil de man-
tenir. Com en tot a la vida, no es 
pot estar al plat i a les tallades. Fas 
una cosa, en fas una altra o no fas 
res, que també és una manera de 
dir alguna cosa.  

 

✒ ¿La ruptura entre Convergèn-
cia Democràtica i Unió Democràti-
ca trenca el procés sobiranista? Ni 
sí, ni no. Naturalment que un mo-
viment com el de la independència, 

política, que s’ha de ser capaç de 
dir un bon sí o un bon no. Al presi-
dent Mas se li podran criticar mol-
tes coses, moltes decisions, com a 
qualsevol mandatari, però com a 
mínim se li ha de reconèixer que ha 
fet una petició ben clara als seus 
socis de govern a propòsit del seu 
projecte polític més important. 
Mas demanava un sí o un no ro-
tunds. Ha obtingut una resposta 
vacil·lant, que es basa a trencar un 
govern (que no és poca cosa), però 
sense trencar, en canvi, una fede-
ració política que eventualment 
afavoreix els interessos de tota una 
colla de persones.  

Una vegada més, els interessos 
d’uns pocs contra el pronuncia-
ment d’un país sencer. És molt sen-
zill: deixin de fer malabarismes de 
despatx i permetin que la ciutada-
nia s’expressi. Pot semblar molt 
gros, però és tan senzill i tan neces-
sari i tan noble com això. 

que el president Artur 
Mas ha decidit liderar 
fins i tot contra el parer 
els seus socis de govern 
de tota la vida, ha de 
provocar que hi hagi 
discrepàncies i mo-
ments difícils. I per des-
comptat que els prota-
gonistes d’un moviment 
d’aquestes característi-
ques, i que té aquesta 
transcendència, no po-

den encasellar-se en les seves posi-
cions i fer veure que els altres no 
han dit res.  

 

✒ Ara bé, la democràcia no con-
sisteix exactament en un joc de 
trons basat en qui es manté en el 
càrrec o qui el deixa. I no faig refe-
rència tan sols als càrrecs de pri-
mera fila, sinó també als de la sego-
na, la tercera o la quarta. Hi ha mo-
ments a la vida, i no tan sols en la 

Hi ha 
moments a la 
vida que s’ha 
de dir un bon 

sí o no,  
i la petició  
de Mas era 
ben clara
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Només la victòria política 
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català pot provocar,  
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