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Ritme i trajectòria

Era la prioritat de la legis-
latura. Fer valer el dret a 
decidir. Calia donar més 
sentit social a l’acció de 
govern. Calia treure el 

màxim partit possible d’uns pressu-
postos migrats i insuficients. Calia 
fer evidents les raons de tanta preca-
rietat pressupostària imposada. Ca-
lia avançar en el bastiment d’estruc-
tures d’estat imprescindibles. I ca-
lia, en general, atendre millor els 
clams de la societat sencera. Aquests 
eren els fonaments i les intencions 
del pacte de legislatura. Es garantia 
una majoria parlamentària estable 
si, en el marc d’aquests propòsits, hi 
havia el compromís del Govern que 
el 2014 es convocaria la població a 
pronunciar-se sobre el seu futur. I es 
va fer camí, malgrat els obstacles. I 
es va establir una data i una doble 
pregunta. 

El 9-N del 2014 volíem una con-
sulta que generés un mandat demo-
cràtic inequívoc. No va poder ser. Va 
ser un èxit popular esclatant. Va ser 
un acte col·lectiu d’afirmació de dig-
nitat i de sobirania. Va ser una festa 
democràtica exemplar. Va ser un 
desafiament i un acte multitudinari 
de desobediència a l’Estat que ens 
nega el pa i la sal. Va enfortir el sobi-
ranisme i el va esperonar. No s’havia 
pogut generar un mandat democrà-
tic –per l’obstrucció de l’Estat–, però 
s’havia fet evident que hi ha l’energia 
social i la capacitat política de gene-
rar-lo per altres vies també democrà-
tiques. Quines? Quina? La que ofe-
reix més garanties és la convocatòria 
d’unes eleccions, que prenguin un 
caràcter plebiscitari. 

Les eleccions al Parla-
ment de Catalunya –en-
cara sense llei electoral 
pròpia; expressió de la re-
núncia a disposar d’un 
sistema polític no subor-
dinat– incorporen una 
funció, una finalitat i uns 
procediments determi-
nats. La seva caracteritza-
ció com a plebiscitàries, 
doncs, opera sobre uns 
llindars preestablerts. 
D’aquí prové, justament, la seva capa-
citat d’avalar jurídicament l’exercici 
democràtic de la població catalana 
dins del marc actual. Les eleccions 
són el mecanisme que permetria, ara 
mateix, l’obtenció d’una eventual 
majoria incontestable sense haver de 
trencar, abans, amb el marc constitu-
cional espanyol. Encara que sigui 
amb la intenció explícita del sobira-
nisme de culminar el procés d’acu-
mulació de legitimitat democràtica 
per posar en crisi aquell marc cons-
titucional i situar-se’n al marge.  

ris i s’obri a tota mena de considera-
cions. És la seva responsabilitat i la 
seva potestat. La política sovint ens 
obliga a enfrontar-nos a la complexi-
tat, i a combinar l’audàcia amb la pru-
dència. ¿Té encara recorregut aques-
ta legislatura? ¿Pot millorar la rela-
ció amb l’Estat en un any de tensions 
preelectorals i electorals espanyo-
les? ¿Hi ha algun avantatge per a les 
polítiques socials, o per a l’eixampla-
ment del sobiranisme, en el fet de di-
ferir la convocatòria? ¿Prorrogar la 
situació actual és l’opció socialment 
i políticament més rendible? En què 
pot beneficiar i a qui? 

Unes eleccions anticipades que 
adquireixin caràcter plebiscitari i fa-
cin efectiu l’objectiu del 9-N s’han de 
convocar per convicció. La mateixa 
convicció que deuria inspirar el pac-
te polític del desembre del 2013 i la 
convocatòria solemne de la consulta 
del 9-N. ¿Què és el millor per aconse-
guir una sòlida majoria i per fer valer 
la unitat social exhibida pel sobira-
nisme en les grans mobilitzacions? 
Votar. Mantenir l’acció, el ritme i la 
trajectòria previs al 9-N.  

La demanda d’unitat d’acció del 
sobiranisme reconeix formulacions 
i sensibilitats plurals. No es limita a 
una única perspectiva, ni vol cons-
trènyer llistes o programes. El recent 
lideratge d’Artur Mas s’ha forjat, so-
bretot, en la valentia reconeguda del 
gir del setembre del 2012 i en els pos-
teriors episodis de fermesa i cohe-
rència davant l’Estat. En aquesta lò-
gica, les eleccions ja haurien d’haver 
estat convocades. Per convicció del 
president. Per conseqüència amb la 
jornada del 9-N. No és suficient?

Les eleccions al Parla-
ment han de permetre 
l’elecció de represen-
tants i conèixer les posi-
cions de la població sobre 
les grans qüestions. I, 
aquesta vegada, després 
que l’Estat ens impedís 
desenvolupar en les con-
dicions exigibles la con-
vocatòria del 9-N, les 
eleccions han de mostrar, 
sense amenaces ni limi-

tacions, si a Catalunya hi ha una ma-
joria favorable a encetar el camí cap 
a la independència o no. Les elecci-
ons han de permetre saber si hi ha 
una majoria social i política que no té 
por d’emprendre un camí polític 
nou. Però no hi ha cap avantatge cla-
rificador d’això en la renúncia a pro-
nunciar-se ara sobre les altres qües-
tions: sobre quina mena de camí, vell 
o nou, es prefereix. 

La convocatòria de les eleccions 
correspon al president Mas. És lògic 
i normal que valori diversos escena-
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No hi ha cap avantatge 
clarificador en la renúncia 
a pronunciar-se ara sobre 

quin camí, vell o nou, 
prefereix el sobiranisme

Segons la lògica del recent 
lideratge d’Artur Mas,  
les eleccions ja haurien 

d’haver estat convocades 
per convicció del president
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