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El factor estat

Moltes persones afir-
men tenir seriosos 
dubtes sobre la mena 
de política o el model 
social que prendria 

com a referència un estat català. No 
s’acaben de refiar de la virtut trans-
formadora que la posada en marxa 
d’un estat català podria tenir. S’incli-
nen pel recel davant dels hipotètics 
beneficis que comportaria bastir un 
estat nou a Catalunya, a partir d’una 
majoria democràtica socialment 
transversal, més que no pas per apro-
fitar el moment i pressionar i fer tron-
tollar l’estat existent, l’espanyol, des-
plegat al voltant de les minories que 
l’han pogut utilitzar per exercir una 
intensa i implacable dominació. 

Moltes d’aquestes persones, de 
fet, es plantegen l’espai polític i ju-
rídic de confrontació que l’estat ac-
tual proposa com l’escenari princi-
pal –en algun cas exclusiu– de la se-
va lluita política. Assumeixen que la 
confrontació decisiva es planteja en 
el marc del vell estat, prenent com 
a única referència la seva arquitec-
tura legal i institucional, i limitant 
els propis objectius a una eventual 
reforma de l’aparell de poder de 
l’adversari al qual diuen que s’en-
fronten. Per això aquestes persones, 
volent o sense voler, en acceptar el 
terreny i les armes que l’Estat pro-
posa, acaben reforçant-li la posició. 

En termes de conflicte de classes, 
d’antagonisme entre minories pode-
roses i majories sotmeses, l’Estat de 
la monarquia espanyola és el resultat 
històric més rellevant dels pactes en-
tre les oligarquies. L’estat és el seu 
instrument de dominació més com-

plet i sofisticat. En l’actu-
al etapa de govern del PP, 
hem pogut veure actuar 
aquest Estat amb prou in-
tencionalitat, desplega-
ment de recursos i con-
tundència: contrarefor-
ma legislativa; retrocés en 
el règim de drets i lliber-
tats; marc laboral regres-
siu; utilització política 
dels tribunals i del siste-
ma fiscal; ofec pressupos-
tari selectiu sobre determinats orga-
nismes i comunitats; contracció en 
serveis públics bàsics; recentralitza-
ció per via legislativa, per inversions 
injustificables i per invasió compe-
tencial; instrumentalització sistemà-
tica de l’administració, dels cossos de 
seguretat i dels serveis d’intel·ligèn-
cia; paranoia simbòlica i restriccions 
a la llibertat d’expressió, etc. 

El caràcter de classe i la naturale-
sa profunda d’aquest Estat s’han 
mostrat i es mostren cada dia amb 
claredat enlluernadora. Però, tot i ai-

que va necessitar dues dictadures i ci-
cles de repressió duríssims durant el 
segle XX. I resulta que aquest Estat i 
aquesta hegemonia reben ara una im-
pugnació clamorosa per part del mo-
viment cívic catalanista. L’exigència 
és el reconeixement de la sobirania 
catalana. La capacitat de bastir un 
nou poder, un nou estat, basat en la 
sobirania popular, que suposi el blin-
datge dels drets i les llibertats de la 
majoria: la garantia institucional que 
impedeixi tornar a ser dominats. I, en 
aquestes circumstàncies, resulta que 
les direccions d’ICV i d’altres forma-
cions “d’esquerres” no només dub-
ten, sinó que algunes assenyalen amb 
el dit les contradiccions i la diversitat 
interna del moviment sobiranista, i 
les usen com a coartada per posar-se 
al costat de l’Estat. Costa veure-hi 
l’anàlisi d’esquerres. 

L’Estat no és un artefacte neutre 
de poder que al llarg de la història va 
canviant de mans i que els grups soci-
als es van prenent els uns als altres. I 
tampoc no té propietats màgiques 
preestablertes. A Catalunya hi ha la 
possibilitat de vertebrar un poder 
institucional nou, un nou estat, im-
pulsat per una majoria democràtica. 
Ningú veritablement d’esquerres en 
pot quedar al marge i, menys encara, 
situar-se políticament al bàndol con-
trari, al costat de l’estat opressor. La 
primera batalla per la llibertat es di-
rimirà el 27 de setembre. Serà un ple-
biscit. El moviment cívic per la inde-
pendència i el canvi social contra la 
dominació de l’Estat. L’Estat ho sap. 
Les esquerres transformadores tam-
bé haurien de saber-ho. Encara són 
a temps d’actuar en conseqüència.

xò, o potser per causa 
d’aquest enlluernament, 
hi ha persones i formaci-
ons a Catalunya, que 
s’afirmen d’esquerres i 
que treballen per l’eman-
cipació de les classes po-
pulars, que semblen dis-
posades a renunciar a po-
sar-se al costat d’una ma-
joria social transversal 
moguda per un afany de 
radicalitat democràtica. I, 

en canvi, en aquesta etapa decisiva, 
quan aquell estat és posat en qüestió 
per la vasta multitud que reivindica el 
dret a encetar un projecte social i po-
lític nou, aquestes persones i forma-
cions arrufen el nas, opten per la po-
lítica més vella i convoquen a una in-
certa reforma de l’estat de sempre. 
Com si fos efectivament possible fer-
s’hi fort, prendre’n el control i proce-
dir a una laboriosa i feixuga reforma 
de les seves estructures fonamentals. 

L’estat actual segella la tradicional 
hegemonia a Espanya. L’hegemonia 
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Europa i una galeta
✒ Fa mesos que discutim sobre la 
possible descomposició de la UE a 
causa de la crisi grega, però la des-
feta de la Unió Europea va comen-
çar fa molts d’anys, durant l’ano-
menada Guerra dels Balcans. Per-
tanyo a la generació que va néixer 
europeista, en el sentit d’entendre 
la UE sobretot com un espai de 
pau, i que als vint o vint-i-pocs 
anys es va quedar de pedra en 
constatar que aquest espai de pau 
permetia una guerra particular-
ment sagnant dins el seu si, amb 
excuses bàsicament tecnicistes: 
que si el que es coneixia com a Iu-
goslàvia no formava part de la Unió 
Europea, que si no hi havia juris-
dicció per frenar el desastre, etc. 
Les vacil·lacions sobre la qüestió 
es varen resoldre en la destrucció 
de diverses ciutats i en l’estesa de 
desenes de milers de cadàvers tan 
europeus com cadascun de nosal-
tres. Al final, com sempre, i davant 

de la inoperància de la 
UE, l’ONU i els EUA va-
ren haver de treure les 
castanyes del foc. Altra-
ment, em temo que en-
cara hi seríem. 

 

✒ Excedeix de molt re-
sumir en l’espai d’un ar-
ticle com aquest el que 
va ser i significar el des-
astre dels Balcans, però 
no hi ha cap dubte que 
Sèrbia i Rússia hi varen jugar un 
paper singularment pervers, que 
va comprendre polítiques de geno-
cidi com les que es varen aplicar 
als musulmans de la ciutat de Sre-
brenica. Ara el sempre conspicu 
Vladímir Putin ha aplicat el dret 
de veto rus (un dret de veto basat 
en l’administració i la comercialit-
zació del gas, uns poders davant 
dels quals tothom recula) per im-
pedir la reprovació d’aquesta ma-

rò n’hi ha tants i tantes que ja hau-
rien d’haver dimitit, que el capte-
niment de Varufakis em sembla 
com a mínim remarcable. 
 

✒ Grècia no és el començament 
del problema, és la rematada del 
problema. El problema de debò va 
començar a Sarajevo i a Srebreni-
ca, per dir un parell de topònims 
emblemàtics, i encara hi ha una 
mordassa russa (que també està 
vinculada amb Grècia) que no per-
met ni tan sols parlar-ne. Els reco-
mano vivament el visionat de la 
pel·lícula La mirada de Ulises, del 
director grec Theo Angelopoulos, 
que retrata amb una cruesa i una 
tristesa exemplars la catàstrofe eu-
ropea. Un dels personatges, un ta-
xista, enmig d’un paratge nevat, es 
treu una llaminadura de la butxaca 
i, mentre la llança, crida a plena 
veu: “Naturalesa! Estàs tristà? Té 
una galeta!” Doncs així està la cosa.

tança, que va costar més 
de vuit mil vides al cor 
mateix d’Europa.  

 

✒ Ara discutim tot el 
dia si el somni europeu 
es pot esvair a causa del 
deute grec i del compor-
tament del govern 
d’Atenes, sobretot des-
prés de la seva victòria 
incontestable al refe-
rèndum de diumenge 

passat i de la fulminant dimissió de 
Varufakis, que al meu entendre ha 
donat una lliçó de savoir faire po-
lític que deixa tots els seus adver-
saris en una evidència tremebun-
da. No tothom guanya un referèn-
dum tan delicat i immediatament 
després anuncia la seva dimissió 
com a ministre de Finances. Em 
sembla tota una lliçó, deixant de 
banda les crítiques que es puguin 
fer al primer ministre Tsipras. Pe-
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