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Legitimar un nou punt de partida

La independència no és la 
finalitat; és l’instrument. 
La independència no és 
l’objectiu final; és la via i 
el mètode per poder asso-

lir-lo. La independència no és el 
punt d’arribada; és el punt de parti-
da. La independència és poder dis-
posar de camp base, de palanca de 
canvi, de plataforma de llançament. 
Sembla que no caldria insistir-hi. 
Que això ja ho hem dit moltes vega-
des. Però la reiteració de tòpics des-
qualificadors per part dels adversa-
ris ens força a insistir, sovint, en al-
guns arguments. La independència 
de Catalunya és, sobretot, la conse-
cució d’un punt de partida. És per ai-
xò que la volem; per encetar una eta-
pa nova. La volem perquè el més 
normal és voler-la. Perquè el que se-
ria excepcional, el que caldria justi-
ficar, seria renunciar-hi. Perquè tots 
els pobles lliures reivindiquen la se-
va. Per això tanta gent treballa per 
construir una majoria per la inde-
pendència. Fruit d’un llarg procés de 
lluita democràtica. Per poder fer po-
lítica amb tots els atributs. Per poder 
assumir tots els reptes socials amb 
les màximes garanties. 

La independència suposa ara tam-
bé, evidentment, un punt d’arribada. 
Ho és perquè l’aspiració de ser inde-
pendents i d’homologar-nos als po-
bles emancipats del món encara no 
l’hem assolit. Després d’un camí tan 
llarg –segles– d’inanitat política, al-
guns conciutadans s’han acostumat a 
la dependència. La dependència na-
cional ha quedat tan incorporada a la 
seva normalitat, a la seva consciència, 
a les seves rutines mentals, a la seva 

identitat, que els causa te-
mor la perspectiva d’ha-
ver de revisar-la. Costa de 
dir si temen més la lliber-
tat col·lectiva o la seva 
pròpia. No troben que 
l’estat que ja existeix s’ha-
gi de justificar; els que en 
tenen, ja el tenen. C’est la 
vie. La història immuta-
ble. L’estat català, el po-
der polític propi, en canvi, 
mai no el troben prou jus-
tificat; els provoca vertigen imaginar-
lo. Posats a triar, s’estimen més servir 
l’amo de sempre. Ja els va bé, assegu-
ren, que els catalans i catalanes no pu-
guem decidir gran cosa sobre el nos-
tre futur. Hi veuen riscos. No se’n re-
fien. Prefereixen continuar fent cos-
tat als que ens han manat fins ara. 
¿Potser troben que la qualitat dels go-
verns espanyols que hem tingut fins 
ara queda fora del nostre abast?  

La història ens mostra que, en ge-
neral, els pobles amb estat, quan ja el 
tenen, no hi renuncien. I que la pèr-

dels episòdics intents republicans de 
fa vuitanta anys, amb un impuls so-
cial diferent, el de la iniciativa popu-
lar, la causa de la independència ca-
talana s’ha fet prou transversal i prou 
consistent per poder aconseguir la 
victòria política. El 27-S en tindrem 
una bona mesura.  

Els arguments per demanar el vot 
favorable a la independència a les 
persones que dubten són molts i de 
tota mena. El més important, sens 
dubte, és el de poder disposar de la 
mateixa capacitat que els altres po-
bles per fer front als nostres proble-
mes i reptes. Però també hi ha argu-
ments complementaris, de generosi-
tat i conveniència, que poden vèncer 
resistències. En suggereixo dos. Pri-
mer. Encara que moltes persones no 
sentin la “necessitat de l’estat cata-
là”, ¿per què haurien de privar els 
seus fills i amics de l’oportunitat de 
tenir les mateixes llibertats i potes-
tats polítiques que danesos, txecs, 
suecs o irlandesos? ¿És que privar-
los dels recursos que altres tindran 
garantits pels seus respectius estats 
és la seva herència política? Segon. 
Molts demòcrates voldrien una vin-
culació federal o confederal amb els 
pobles d’Espanya. ¿No trobem que la 
millor manera de negociar un pacte 
o acord és disposant de la màxima lli-
bertat per adoptar-lo o rebutjar-lo? 
¿Per què una negociació amb Espa-
nya, de la mena que fos, s’hauria de 
fer des de la desigualtat entre les 
parts? ¿No és la independència, vis-
ta l’experiència històrica, el punt de 
partida previ òptim per a qualsevol 
negociació que es pretengui en con-
dicions d’igualtat?

dua de l’estat sol ser la 
conseqüència de la seva 
subordinació –social, po-
lítica, militar, cultural, 
econòmica– a algun altre 
estat més fort que el fago-
cita. Des d’aquesta pers-
pectiva, certament, la 
construcció de l’estat ca-
talà constitueix un objec-
tiu immediat. I els cata-
lans i catalanes que s’hi 
oposen és perquè consi-

deren que el seu estat és l’espanyol 
–amb tot el que representa. 

Són molts els pobles que en l’èpo-
ca contemporània, amb més o menys 
esforç, s’han pogut dotar d’instru-
ments efectius d’autogovern i els han 
institucionalitzat en alguna forma 
d’estat. Catalunya, però, en la llarga 
etapa del predomini burgès, no ha 
pogut, no ha volgut o no n’ha sabut. 
De fet, mai no hem tingut una burge-
sia independentista que es plantegés 
com a estratègia la construcció d’un 
estat català. Només ara, molt després 
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Una entitat sense ànim de lucre
✒ És una magnífica notícia la que 
ens ha donat l’Agència Tributària 
espanyola: fer donacions de diner 
negre al Partit Popular és la matei-
xa cosa que fer-les a Càritas, perquè 
al cap i a la fi són “entitats sense 
ànim de lucre”. Per exemplificar-
ho, esgrimeixen que tant és dedicar 
quatre-cents mil euros a donar 
menjar a mil nens sense recursos 
com abocar-ne un milió i mig, o el 
que convingui, a la construcció de 
la nova seu d’un partit polític. Al 
cap i a la fi, es tracta d’entitats que 
fan la seva feina, i tant se val d’on 
vinguin els ingressos.  

 

✒ Ja ens hem resignat a deixar-
nos esprémer com llimones madu-
res, però almenys agrairíem un gest 
tan senzill com que no se n’enfotin. 
El ministeri d’Hisenda, governat 
amb mà de ferro pel senyor Monto-
ro, diu que el PP és equivalent a Cà-
ritas, perquè és una entitat sense 

ànim de lucre. Provi vos-
tè de descuidar-se de de-
clarar ni que siguin uns 
rendiments del treball 
de cent euros i veurà 
quin tractament li dóna 
l’AEAT. Provi d’explicar 
que ingressava aquests 
minsos diners sense 
ànim de lucre. Veurà 
quina sorpresa més 
agradable li espera.  

 

✒ Que l’Agència Tributària consi-
deri el PP una entitat sense ànim 
de lucre, quan alguns dels seus di-
rigents són a la presó precisament 
per haver-se lucrat de manera ab-
solutament indeguda, i quan el fan-
tasma dels quaderns de Bárcenas 
plana fins i tot per damunt del cap 
del president d’Espanya, és una 
burla a la cara de tots aquells que 
algun dia ens havíem cregut que 
pagar impostos era just i necessa-

que cada dirigent del PP es treu bo-
cins de pa de la boca per donar-los 
als més desafavorits. Vetllen per 
nosaltres i no sabem agrair-ho com 
pertoca. 

 

✒ Des de Bankia fins al Palma Are-
na, passant pel Nóos i per una quan-
titat d’escàndols que podrien ocu-
par tot aquest diari, l’acció de go-
vern del PP consisteix en un exerci-
ci d’altruisme i transparència, com 
tothom sap. No tinc cap relació amb 
Càritas, però si em trobés entre els 
seus responsables, ja hauria posat 
una querella contra l’AEAT, per in-
fàmia. I procediria a recaptar fons 
per als expresidiaris del PP que es 
trobin en situació de necessitat, 
una situació que també es pot pro-
duir, i de manera massiva. Al cap i 
a la fi, Càritas és una entitat cristia-
na, i Jesucrist ja va demostrar que 
calia tenir solidaritat i misericòrdia 
amb els lladres.

ri perquè era la manera 
de tirar endavant una 
societat equitativa. ¿El 
PP és una entitat sense 
ànim de lucre? El PP, 
presumptament, és una 
banda quasi mafiosa 
que dedica la major part 
del seu temps a estafar 
els diners dels ciuta-
dans en benefici propi. 
Ho saben els jutges i els 
fiscals, i ho sabem nos-

altres a hores d’ara. L’Agència Tri-
butària, pel que es veu, no ho sap. 
I troba raonable comparar el partit 
més important d’Espanya (si més 
no, de moment, i de fa molts 
d’anys) amb una organització com 
Càritas. Posats a fer, jo hauria com-
parat el PP amb les monges del Sa-
grat Cor del meu poble, que de tant 
en tant fan recollides de roba i ali-
ments en favor dels pobres. No sé 
com encara no ens havíem adonat 
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