
26 DIJOUS, 10 D’ABRIL DEL 2014 ara   

DIRECTOR 
CARLES CAPDEVILA  

debat

Neocolonialisme constitucional

Dimarts. Madrid. Es 
planteja des del Parla-
ment català un repte 
democràtic, transpa-
rent i a pit descobert. 

Volem ser escrupolosos en els pro-
cediments. Perquè cal i ens convé. 
L’Estat esbufega, fart de nosaltres. 
Ens escolta amb un rictus condes-
cendent. Després puja amb diver-
sos rostres al faristol, s’escura les 
gargamelles i parla, enutjat, expo-
sant les seves evidències i desple-
gant el seu virtuosisme argumen-
tal: no; gens; impossible; forasse-
nyat; aberrant; mai; enlloc; des de 
sempre; vade retro.  

Raons? Explicacions? Només es-
sències. Ells són continent; nosal-
tres una hipòtesi d’illa. Ells són 
complets; nosaltres només una 
part. Ells són una solució històrica; 
nosaltres un problema. Ells són un 
exemple modèlic d’estat nació; nos-
altres una anomalia. Ells són metrò-
poli d’un vell imperi; nosaltres sim-
ple província. Ells són font de legiti-
mitat; nosaltres carn de conflicte. 
Ells uneixen; nosaltres separem. 
Ells són més; nosaltres menys. Ells 
són propietaris generosos; nosal-
tres llogaters malpagadors. Ells són 
cos sencer; nosaltres un simple 
membre. Ells són protagonistes; 
nosaltres figurants. Ells són sobi-
rans; nosaltres no. Ells poden deci-
dir; nosaltres no. Ells són els esco-
llits i els amos. Ells dominen. Ells 
manen. L’estat és seu. I el destí. Se-
va és l’única plataforma de totes les 
homologacions. Ells són, al capda-
vall, els guanyadors. Els que dicten. 
Els de l’única nació nacional a con-
siderar en aquest cas.  

Ells poden determinar-se sols; 
nosaltres no. Ells poden ser a Euro-
pa; nosaltres, sols, no. Ells, audaços 
de mena, s’atorguen la potestat d’in-
dicar-nos qui som, què som i com ho 
hem de ser. Ells –no pas nosaltres– 
saben si estarem més bé junts o se-
parats. Ells pensen –de fa segles– 

per ells i per nosaltres. Es desviuen 
per nosaltres. Ells fixen els límits. 
Reescriuen el seu passat i el nostre; 
prefiguren el seu futur i el nostre. 
Ells són els intèrprets de la nostra 
voluntat. Senten que som d’ells; que 
formem part d’ells, ontològicament 
subsumits; que fora d’ells no tenim 
sentit. Per això no poden deixar 
d’orientar-nos; de dir-nos què és de-
mocràtic o no; què és legal i què no; 
què és legítim i què no. Saben quines 
preguntes podem formular-nos i 
quines no. Quines il·lusions són vi-
ables i quines són pura quimera.  

¿Com pot ser que, tot i poder ser 
espanyols com ells, de la precisa ma-
nera com ho són ells, amb els avan-
tatges indubtables que aquesta con-
dició comporta, tinguem dubtes? 
Increïble. Ridícul. ¿És que no ens 
adonem que estem indestriable-
ment lligats i soldats? ¿Quantes ve-
gades més ens ho han d’explicar? 
¿Quantes vegades més ens hauran 
de renyar i castigar? ¿Quantes vega-
des més ens hauran de derrotar? 
¿Tant ens costa d’acceptar l’evidèn-
cia de la pròpia inferioritat, de la 
pròpia subordinació? 

Doncs sí. Ens costa tant d’accep-
tar la seva prepotència, l’autorita-
risme de l’Estat i la reiteració de les 
seves intimidacions, que no les vo-
lem acceptar. Ja no les acceptem. 
Volem votar i votarem. Volem triar 
i triarem. Volem decidir lliurement 
i ho farem. 

Explorarem totes les vies demo-
cràtiques per poder emancipar-nos. 
Nacionalment i socialment. Esta-
rem oberts al diàleg i a la negocia-
ció que es plantegin en efectives 
condicions d’igualtat. Rebutgem el 
sistemàtic recurs instrumental a 
una llei que no ens reconeix la plena 
capacitat d’actuar i decidir. I deso-
beirem la seva imposició. No tenim 
cap intenció de pensar per uns al-
tres; ni de decidir per ells; ni de sug-
gerir qui, què o com han de ser. I vo-
lem mantenir vincles d’amistat amb 
els pobles i la gent d’Espanya; frater-
nalment; voluntàriament. Però no 
ens volem sotmetre més a les exi-
gències del seu estat. 

Som un grup humà divers i en 
mutació constant. Ens afirmem 
com a subjecte històric. Ens sentim 
poble, al costat dels altres pobles i 
com els altres pobles. No ens ha fun-
dat cap estat ni cap llei; ni cap trac-
tat ni cap batalla. Tenim arrels i una 
trajectòria i un present fets de com-
plexitat i contradiccions. Però ens 
hem pogut suscitar una voluntat 
compartida i tenim el ferm propòsit 
de realitzar-la.  

No som pas tota la gent de Cata-
lunya; ja ho sabem. Però volem poder 
comprovar democràticament si som 
la majoria. Ens sentim prou carre-
gats de legitimitat i de força per rei-
vindicar ara, el 2014, la nostra condi-
ció de poble sobirà, i estem disposats 
a exercir-la. Per bastir un nou estat 
i una nova societat caracteritzats per 
la participació directa i l’impuls sos-
tingut d’una majoria democràtica, 
expressió d’una nova hegemonia so-
cial, que prengui el relleu de les ve-
lles, caduques, classes dirigents. 
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