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Plebiscit al carrer, democràcia directa

Passen anys i anys, i tot
sembla rutinari; com si
no canviés res. Com si la
història s’hagués aturat.
Com si els mecanismes

de dominació establerts fossin im-
batibles i no deixessin cap marge
per imaginar, d’una manera realis-
ta, que les coses podrien ser dife-
rents. Anys de descrèdit de les il·lu-
sions i d’invocacions al pragmatis-
me. Anys de proscripció de qualse-
vol radicalitat que no sigui la més
conservadora. Anys d’acomoda-
ment a les situacions de fet hereta-
des o trobades. Les històries dels
pobles i dels països són plenes de
moments d’aquests. Però també
d’aquells altres moments en què, de
sobte, les tensions i les energies acu-
mulades emergeixen i el temps
sembla accelerar-se. Moments
d’enfortiment de projectes que
s’havien mostrat febles i minorita-
ris. Moments de posada en qüestió
de velles veritats inamovibles i de
desempallegar-se de pors i depen-
dències que ja deixen de tenir sen-
tit. Llavors, de vegades, idees que
poc abans només uns quants gosa-
ven formular, poden esdevenir pro-
postes col·lectives i trobar el seu
propi camí. Llavors, de vegades, la
transformació política es pre-
cipita i es reajusta la correla-
ció de forces per encetar una
etapa nova.

A Catalunya, ara mateix, hi
ha tots els senyals de final de ci-
cle històric i d’esgotament del
model social i d’autogovern de la
Transició. Com sovint s’ha expres-
sat aquests dies, l’estat espanyol de
les autonomies és a punt de morir. A
Espanya és la mateixa oligarquia re-
centralitzadora la que vol desempa-
llegar-se’n. A Catalunya, en canvi, el
rebuig té una base popular am-
plíssima, que no accepta més les
imposicions polítiques i cul-
turals ni l’espoli econòmic.
La progressiva presa de
consciència, a Catalu-
nya, sobre la necessi-
tat de superar l’eta-
pa autonòmica
ha tingut ex-
p r e s s i o n s
t a n g i b l e s
com el
c r e i x e -
ment polític i
electoral de l’in-
dependentisme, l’èxit
de les consultes popu-
lars pel dret a decidir, la gran mani-
festació del 10 de juliol del 2010, o la
constitució de la transversal Assem-
blea Nacional Catalana. El volcà que
semblava adormit ha començat a
entrar en erupció.

El tret més singular de l’actual
acceleració del temps històric i po-
lític a Catalunya és el protagonisme
que hi té la mobilització cívica po-
pular, per davant dels nuclis influ-
ents habituals i de la majoria dels
partits polítics. Avui, CiU, PSC i PP
són percebuts com a partits d’ordre
i com a garantia de continuïtat. Pe-
rò, en canvi, entre la gent –també
entre les bases electorals d’alguns
d’aquests partits–, hi predomina un
afartament de la situació i un pro-

fund desig de canviar les coses.
L’avantatge de la situació catalana,
malgrat les urgències que la combi-
nació entre crisi i subordinació eco-
nòmica suscita, és que la font
d’energia transformadora és la ciu-
tadania, és una majoria social mul-
titudinària disposada a expressar-

se. L’afany de canvi i l’horitzó de
transformacions que es reivindi-
quen des de Catalunya prenen la
forma d’una veritable, pacífica i de-
cidida revolució democràtica. Per
això, ser-hi o no ser-hi, o anar-hi al
davant o al darrere, no és anecdòtic.
Participar activament, o no, en una
revolució democràtica, activar-la o
aplacar-la, no és mai anecdòtic.

Durant dècades, d’ençà del 1939,
Catalunya no ha disposat de bloc di-
rigent amb un veritable projecte na-
cional. I, malgrat això, discreta-
ment, sovint clandestinament o des
de l’anonimat, sense esperar-ne gai-
res resultats i cap recompensa, mi-
lions de persones han mantingut un
feix de lleialtats quotidianes, de de-
vocions i d’actituds de compromís
que han acabat garantint la conti-
nuïtat fonamental del país i del seu
patrimoni social i cultural. Això és
extraordinari. Va fallar la direcció,
però no la gent. Ni durant l’etnoci-
di franquista. Després de les mobi-
litzacions de la segona meitat dels
setanta, per superar el llegat de la
dictadura, el cicle actual és el de mà-
xima efervescència popular per dis-
posar efectivament d’un projecte
social i nacional nou. I el seu abast
és molt superior als anteriors. Ara,
davant l’evidència de les limitacions
de tot ordre que patim, la força
col·lectiva acumulada permet pas-
sar d’aquella discreta intimitat,
d’aquelles utopies guardades al cor,
a l’expressió pública compartida,
autoorganitzada. Ara estem assis-
tint a l’exhibició desacomplexada
d’un clam popular per desafiar l’Es-
tat i transformar el país.

La majoria social a Catalunya ja
ha començat a desbordar els límits
d’una democràcia formal massa bu-
rocratitzada –ni una nova llei elec-
toral no ha estat encara possible–,
per exercir altres formes d’acció de-
mocràtica. No es posen en qüestió
els procediments de la democràcia

formal establerta. El que es vol és
estimular-los a complir efectiva-

ment amb la seva funció d’ex-
pressar i representar la vo-

luntat sobirana. Segons
el criteri majo-

ritari, el
calenda-
ri elec-
toral i el
marc le-

gal de re-
f e r è n c i a

han quedat ma-
nifestament desbordats per

la situació. I el sistema polític hau-
ria de fer honor als seus compromi-
sos i atendre aquest criteri majori-
tari. De vegades les opinions sobre
les coses, encara que semblin molt
evidents, han de ser proclamades
amb altaveus, subratllades, exhibi-
des, perquè tothom les pugui conèi-
xer i, potser, entendre. Això és el
que farà el poble de Catalunya l’On-
ze de Setembre: exposar al món,
obertament, la seva posició. Som
convocats a un plebiscit de la màxi-
ma legitimitat. Cada presència se-
rà més que un vot. Serà la partici-
pació conscient i compromesa en
una colossal experiència de demo-
cràcia directa.
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L’afany de canvi de
Catalunya pren la forma
d’una veritable i pacífica
revolució democràtica.

Per això, ser-hi o no ser-hi
no és anecdòtic


