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debat

La Santa Aliança

Tot just tornaven de va-
cances i van topar amb
les informacions referi-
des a la Via Catalana cap
a la Independència.

Quan eren més joves havien signat
articles i manifestos a favor d’una re-
volució que no els comprometés gai-
re i d’unes transformacions que en
cap cas serien imminents. D’això fa
molts anys, quan encara es vantaven
d’haver practicat algun activisme an-
tifranquista que els hauria de legiti-
mar per sempre més. Ara, en canvi,
en trobem uns quants signant uns al-
tres articles i manifestos justament
per impedir a Catalunya un procés
popular real de transformació demo-
cràtica i social, impulsat per una crei-
xent multitud. Per què? Perquè, sim-
plement, no volen acceptar l’afirma-
ció democràtica de sobirania del po-
ble català davant l’Estat. Aquesta és
la seva prioritat política. I molts pre-
tenen fer-ho des d’una suposada po-
sició d’esquerres. Esquerres? ¿Po-
sant-se en el moment decisiu al cos-
tat l’Estat, exhibint la “seva” legalitat
com a límit a l’exercici democràtic i
com a argument de negació de lliber-
tats fonamentals?

Han assistit impassibles, durant
dècades, a l’encallament i regressió
del model autonòmic. Sense haver
plantejat, mentrestant, cap procés
alternatiu, cap via federal versem-
blant, ni tampoc cap proposta de
modificació constitucional que in-
clogués opcions de sobiranies com-
partides. Però ara sí, ara hi ha pres-
sa per improvisar qualsevol simula-
cre de federalisme atorgat. Qualse-
vol tercera via. Ara resulta que el
procés cap a la consulta s’ha de sot-
metre a tota mena de consideraci-
ons prèvies i ha d’evitar els perills de
la precipitació i la improvisació. Se-
gons ells, el moviment cívic i els que
l’abonen serien gent de poc equili-
bri termomètric. D’escalfors foras-
senyades i de criteri immadur i poc
fonamentat. Ho diuen ells, gent de

ment serena i madura, que no han
formulat ni mitja idea nova sobre
Espanya perquè la que hi havia ja els
anava bé. Perquè estaven conven-
çuts que, finalment, no passaria res.
Com hauria de poder passar res si
ells no en tenien la direcció ni el
protagonisme?

Actituds no gaire distants de les
d’aquesta caricatura expliquen les
vacil·lacions i desbarrades de for-
macions polítiques que semblen te-
nir incorporada la missió d’assegu-
rar que no passi res. Que els sectors
subalterns ho continuïn sent i, si pot
ser, que els continuïn votant. Que si
alguna cosa s’ha de canviar, que si-
gui poquet, i ben a poc a poc. Que a
l’aparell del partit no se li pugui ta-
llar la digestió. Que no calgui apren-
dre res de nou ni aventurar-se a ex-
plorar terrenys desconeguts. Políti-
ca de manual, de rutines establer-
tes, defensiva sempre, capaç de
rebutjar qualsevol repte nou. Assu-
mint la realitat tal com ja ens ha es-
tat donada. Cap autocrítica. Cap
anàlisi nova. Només l’exigència
d’obediència als heterodoxos i mol-
ta por de recular encara més.

Ahir a l’ARA, en un comentari
precís i brillant, Ferran Casas afir-
mava que “la Santa Aliança busca
partit”. De fet, però, en té molts.
Tots els de l’espanyolisme. Tots els
del bloc contrari al dret a decidir. I
també, a Catalunya, els que no go-
sen oposar-s’hi però estan disposats
a fer servir totes les maniobres i tots
els recursos per diferir la consulta
i procurar afeblir el moviment cívic
que la reclama.

Després de la Diada, preocupats
per la “deriva independentista ca-
talana”, els presumptes compo-
nents de l’Aliança han intensificat
contactes i escenes de sofà. Han
donat l’alerta a tota la reacció con-
servadora. La prioritat és el mante-
niment del poder constitucional.
Hi ha molts sectors. El de xoc, que
pot entrar a Blanquerna o demanar
la intervenció aèria. L’Estat el re-
nya però l’empara. El del bloc di-
rigent espanyol que controla tots
els tentacles de l’Estat. L’Estat és
seu... Hi ha també la mútua catala-
na de socors de la tercera via. L’Es-
tat és la seva principal referència.
L’Aliança s’aglutina per impedir la
independència de Catalunya i les
transformacions socials que
l’acompanyaran. I el risc d’implo-
sió d’Espanya. Preparen una gran
ofensiva simultània en tots els
fronts. Però la peça bàsica és la pro-
paganda per atemorir, dividir i
confondre. Proliferaran, de sobte,
propostes de preguntes amb tota
mena de respostes que banalitzin,
parodiïn i desdibuixin la qüestió
que ja tenim plantejada. Perquè
volen que res no canviï i que el mo-
viment cívic democràtic emanci-
pador quedi frenat al fangar de les
ambigüitats, la desorientació i el
desànim.

Però la pregunta ja la sabem.
¿Volem ser un país independent,
amb un estat propi, amb les matei-
xes prerrogatives que els altres es-
tats europeus? Sí o no?
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La Santa Aliança ha assistit
impassible a la regressió

del model autonòmic, i ara
improvisa qualsevol

simulacre de federalisme


