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Canvi d’hegemonia

La progressió sobiranista
que indiquen les últimes
enquestes del CEO, en la
línia dels resultats d’al-
tres enquestes recents,

assenyala uns desplaçaments que
hauríem de considerar simptomà-
tics d’una veritable presa de consci-
ència. Les persones enquestades
proporcionen una suma d’opinions
particulars que, sens dubte, poden
ser lleugeres i superficials, poden
ser conjunturals i condicionades
per episodis immediats, i poden ser
reversibles i modificables. Poden
ser-ho. Però no m’ho semblen.
Aquests desplaçaments “d’opi-
nió” s’han produït en un
entorn de comunicació
amb poc marge per a la
proliferació d’hetero-
dòxies. Un entorn de
comunicació marcat
pel predomini d’un
discurs extremament
conservador, que pre-
senta sempre el seu
relat històric com la
interpretació equàni-
me i contrastada de
l’evolució de les coses,
i la realitat existent com
el fonament únic del re-
alisme (sentit de la reali-
tat) que s’atribueixen en
exclusiva els seus defen-
sors. La presa de consci-
ència sobiranista de sec-
tors cada vegada més
amplis de la societat ca-
talana s’ha fet, i encara es
fa, a contracorrent. Su-
posa un canvi respecte a
la jerarquia dels fets in-
amovibles i dels espais
de referència que la ma-
joria hem après al llarg
de la vida, a casa, a l’es-
cola, als mitjans de co-
municació, o en el curs
de les litúrgies socials que
l’Estat desplega per blin-
dar la seva permanent sa-
cralització.

La creixent presa de
consciència sobiranista ca-
talana, doncs, suposa un
trencament discursiu d’una
gran transcendència. La relativa
lentitud i complexitat del seu des-
envolupament, i les enormes resis-
tències a què ha hagut d’enfrontar-
se donen la mesura també de la se-
va consistència, de l’esforç de “raci-
onalitat” i “emotivitat” que ha
calgut als i a les que s’hi han impli-
cat. És indiscutible que una part fo-
namental de la responsabilitat del
procés cal atribuir-la al manteni-
ment d’ancestrals tics centralistes i
totalitaris per part de l’estat espa-
nyol de la Transició i la seva cons-
tant activació. Per això, encara, el
sobiranisme i l’independentisme
tenen un caràcter marcadament re-
actiu respecte a la prepotència i el
menysteniment d’aquest estat i els
seus òrgans. I és amb dificultat que
el sobiranisme i l’independentisme
es van reorientant cap a planteja-
ments propositius, capaços de tenir
una traducció –o diverses– més sò-
lida en el camp polític i electoral.
Però tot això, encara que algun gran

partit soi-disant federalista no se
n’adoni, ja ha començat a canviar.

L’espai català no disposa d’estat
propi, no pot administrar els seus
recursos ni pot assegurar la seva
utilització al servei de les urgènci-
es del país i la gent, no pot desple-
gar una xarxa diplomàtica homolo-
gada ni pot proporcionar a la llen-
gua el ple reconeixement interna-
cional, no pot exhibir a voluntat el
seu patrimoni simbòlic ni disposar
de seleccions esportives i altres
formes habituals de representació
dels pobles en el món global. Però
aquest espai català posat en qües-

tió, judicialitzat, impugnat, colo-
nitzat, desdibuixat i ridiculitzat
pel gruix d’un sistema mediàtic es-
panyol ben present en la dieta co-
municacional de la població cata-
lana està esdevenint l’espai pri-
mordial de referència, d’identitat i
de lleialtat de la majoria.

És un procés de mutació de la
consciència popular que es desple-
ga en sentit contrari al comporta-
ment de l’Estat, al dels mitjans de
comunicació predominants, a
l’instint conservador de les velles
satel·litzades classes dirigents au-
tòctones, a les inèrcies i nostàlgies
de sectors amb dificultats d’accés

als recursos culturals que
permeten la lliure cons-

trucció d’opinions
pròpies... Un procés ai-
xí, un desplaçament de
la consciència col·lec-
tiva d’aquesta magni-

tud, només es pot expli-
car perquè en la societat
en qüestió s’hi produei-
xen profundes transfor-
macions.

Fa una setmana, en
la seva incisiva co-
lumna a l’ARA, Josep
Ramoneda feia refe-
rència a un article en
què F. Fukuyama es
preguntava “si la de-
mocràcia liberal so-
breviurà al declivi de
les classes mitjanes”.
Penso que, a Catalu-
nya, aquest declivi és
només l’aspecte transi-
tori i epidèrmic d’un ci-
cle econòmic que con-

tribuirà a soldar formes
d’unitat popular dins del

bloc treballador: assalariats,
obrers il·lustrats, tècnics, tre-

balladors autònoms, professio-
nals i nous emprenedors que com-
parteixen valors i objectius. I tam-
bé, cada vegada més, ambició naci-
onal. L’avantatge del miratge que
en moments d’eixamplament de
l’estat del benestar feia semblar
que, excepte les minories amb un
greu risc d’exclusió, tothom havia
ingressat en unes amplíssimes clas-
ses mitjanes és el soldament d’unes
fermes complicitats i solidaritats.
Al costat de l’alienació que podia
suposar la dissolució del proletari-
at dins les classes mitjanes hi havia
també l’assumpció de la pròpia cen-
tralitat social, la consciència de la
pròpia rellevància. A Catalunya,
aquest bloc treballador, responsa-
ble col·lectiu de la producció de la
riquesa del país, no només no posa-
rà en risc la democràcia liberal, si-
nó que sembla disposat a utilitzar-
la per fer efectiu un veritable assalt
democràtic al poder. El procés de
canvi a Catalunya, ajuntant la re-
clamació de justícia social i lliber-
tat nacional, suposa el relleu defini-
tiu d’unes velles classes dirigents,
atrapades per l’Estat en una simbi-
osi desigual insostenible, per un
nou bloc social que té en l’aprofun-
diment democràtic la via per dispo-
sar d’un instrument també nou
d’hegemonia política al servei de la
majoria popular: l’estat català.
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