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Pensar i actuar, sobiranament

Les enquestes i els sonde-
jos ordinàriament ens
demanen què pensem
d’una determinada qües-
tió. Però gairebé mai no

ens pregunten què fem en relació
amb aquella determinada qüestió.
Ens demanen què pensem de les
desigualtats socials, o bé què pen-
sem de les retallades, o bé de l’atur,
de la seguretat, de la immigració o
de les relacions entre Catalu-
nya i Espanya. General-
ment no ens demanen
què fem en relació
amb aquestes qües-
tions. Potser és que
no s’espera que fem
gran cosa perquè el
paper que tenim
atribuït és el d’es-
pectadors de la rea-
litat. I els especta-
dors, ja se sap, mani-
festen opinions so-
bre l’espectacle,
però no hi actuen o,
com a mínim, no en
són actors princi-
pals. En tot cas, pot-
ser alguna vegada,
exerceixen de figu-
rants. També és ha-
bitual, entre actors i
actrius, que els seus
papers siguin molt
secundaris, de re-
partiment, però no
sempre se n’adonen.

Això és el que ex-
pressava Trevanian
a la dedicatòria inici-
al de Shibumi quan,
després d’enumerar
alguns personatges
ficticis centrals de
l’obra però ignorar
els reals, deia: “Cap
dels altres personat-
ges i organitzacions
mencionats té cap ba-
se real, encara que al-
guns no se n’adonen”.

L’opinió pública de cada
moment, entesa com la suma d’opi-
nions dels individus sobre un o di-
versos temes, o com la correlació de
forces entre maneres de pensar di-
ferents, es considera una dada que
els actors principals de la política
hauran de tenir en compte per no
prendre mal. D’actors principals, si
reduïm la política a la condició d’es-
pectacle, n’hi ha molt pocs. I estan
condicionats per uns estrets mar-
ges de maniobra. Diu el guió de la
rutina que l’esforç principal dels
actors polítics no consisteix a ade-
quar la seva actuació al parer majo-
ritari, sinó a treballar esforçada-
ment per obtenir l’aval més ampli
per a les actuacions que ja es fan.
Per això, sovint, en política, atribu-
ïm més mèrit no pas a qui modifi-
ca comportaments en funció dels
plantejaments dels que representa,
sinó a qui és capaç de convèncer-los
que la millor opció és la d’actuar
com ja s’està fent.

La base del sistema democràtic
som nosaltres, la gent. Hi ha la con-
dició de l’espectador que es limita-
rà el dia de les eleccions a exercir el
dret a votar, o a no fer-ho, fins que

arribi la nova festa de guardar de la
litúrgia democràtica. Hi ha la condi-
ció de l’activista amb voluntat de
participació i d’intervenció perma-
nent en una política que desbordi
l’escenari i es barregi amb el públic.
I, entre una condició i l’altra, hi ha
un ventall molt gran de possibili-
tats. Podem només contemplar i vo-
tar, sense més compromís, excla-
mar-nos de la política “allunyada de
la gent”, i omplir l’escenari de ver-
dura i ous esclafats. Però l’art de la
política l’hauríem de veure com un
component tan rellevant de la nos-
tra vida col·lectiva que la pràctica
llancívola i reactiva hi tingués no-
més una presència episòdica. La ba-
se del sistema democràtic som la
gent. El vot és un dret. Però de drets
en tenim molts més. I la nostra res-

ponsabilitat política no es limita al
vot. La política la fem tots plegats
cada dia. Amb el que pensem i amb
el que diem que pensem. Amb el que
diem que fem i amb el que fem re-
alment. Amb el que exhibim i el que
ocultem.

La hipòtesi de coherència segons
la qual hi ha una correspondència
entre el que diem que pensem i el
que fem és, com a mínim, optimis-

ta. Quan som interrogats, so-
lem respondre d’acord

amb una imatge idea-
litzada de nosaltres
mateixos. D’acord
amb els criteris
d’aquella persona
que voldríem ser.
Responem per agra-
dar-nos. I a l’hora
d’actuar, si es tracta
de fer-ho de cara a la
galeria, també. Fem
petites interpreta-
cions d’autocon-
sum. Així gestionem
les contradiccions i
els dubtes interns. I
procurem omplir
els espais buits in-
sondables entre els
nostres pensaments
secrets i les nostres
accions.

En un entorn de
llibertats, els objec-
tius polítics més am-
biciosos, si són vol-
guts de veritat, si
comporten el com-
promís ferm de tre-
ballar per assolir-los,
si no són només poe-
sia i profecia, s’expli-
citen i s’enarboren
permanentment.Els
partits polítics real-
ment partidaris de la
independència de

Catalunya, per posar
un exemple triat a l’at-

zar, ho poden manifestar
desacomplexadament.Poden

pensar-ho, dir-ho, i explicar com ac-
tuaran per assolir-la. No només com
a somni, o com un relat de fum, sinó
com a objectiu polític i, si va de bo,
com a projecte.

Moltes de les persones que a les
enquestes afirmen ser partidàries
d’una Catalunya sobirana, per con-
tinuar amb l’exemple, votaran for-
macions polítiques que no han in-
corporat la qüestió de la sobirania ni
en el seu programa del tercer
mil·lenni. No vol dir pas que aques-
tes formacions hi estiguin en con-
tra; simplement, la qüestió no és a
l’agenda de la seva proposta política
real. D’altra banda, no podem pas
retreure res a sobiranistes i inde-
pendentistes d’enquesta, però no de
vot. Perquè la llibertat consisteix
també a poder manifestar que pen-
sem allò que pensaríem si fóssim
qui ens agradaria ser i, en canvi, vo-
tar el que ens convingui.

Però, considerant que la radicali-
tat massa temps amagada al fons del
cor pot córrer el risc de marcir-se...
¿i si alguna vegada provéssim tam-
bé de votar com si fóssim la gent que
ens agradaria ser?
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Moltes persones que
a les enquestes afirmen

que són partidàries de la
independència, en realitat

voten opcions polítiques que
no la inclouen al programa
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