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Sobirania: plena capacitat d’actuar

Estem immersos en la 
campanya de les elecci-
ons municipals. Una 
campanya que té un inte-
rès polític excepcional 

per ella mateixa i que, alhora, s’ins-
criu en una altra campanya de cicle 
més llarg que culminarà al setembre 
amb unes eleccions al Parlament de 
Catalunya. Aquestes eleccions tin-
dran, a més, caràcter plebiscitari. 
Des d’una perspectiva catalana, tot 
el que vingui després, incloses les 
eleccions espanyoles i la manera 
d’abordar-les des del catalanisme, 
estarà absolutament condicionat 
pels canvis que s’hagin derivat del 
tram electoral anterior. Perquè, en-
cara que en l’àmbit espanyol s’hi de-
cideix el control de l’actual estat i la 
gestió de les seves competències i re-
cursos, en l’àmbit català s’hi diri-
meix la qüestió del poder social i qui-
na és la correlació de forces entre les 
seves expressions polítiques. 

La campanya ha tingut una arren-
cada intensa, inevitablement massa 
teatral, perquè ja vivim permanent-
ment en campanya, i perquè s’ha de 
lluitar contra el descrèdit general de 
la política, aclaparada pels episodis 
coneguts de males pràctiques i de 
corrupció. L’escepticisme general ha 
crescut, alimentat per l’experiència 
de la desconnexió percebuda entre 
els discursos propagandístics i les 
corresponents actuacions posteri-
ors. I també per l’evidència que al-
guns rellevants mitjans de comuni-
cació operen directament com a lobis 
i com a part activa –actors polítics– al 
servei o en contra de determinades 
opcions. Avui mateix en tindrem una 

prova amb la presentació 
per part del grup Me-
dia.cat del recull dels si-
lencis mediàtics més fla-
grants d’aquesta tempo-
rada: temes importants 
que la majoria de mitjans 
han evitat tractar i in-
cloure en l’agenda, per ig-
norància, per deixadesa, o 
per haver cedit a pressi-
ons de parts involucra-
des. Una altra prova 
l’hem tingut en l’ús inicial selectiu, 
esbiaixat –delimitant escenaris i ca-
nalitzant expectatives–, dels sonde-
jos d’opinió d’instituts públics i pri-
vats. N’hem tastat les cuines d’origen, 
i els reescalfaments amanits i admi-
nistrats per qui els havia encarregat 
i altres beneficiaris. Amb el suport 
d’assessors de comunicació de les 
candidatures patrocinades per l’esta-
blishment. El cas de Barcelona, par-
ticularment, podrà ser llargament es-
tudiat, amb profit garantit, a les facul-
tats de polítiques i de comunicació. 

na hora? Netejar Badalona? De què 
o de qui? Com? Quin barri? Badalona, 
Rubí i tantes ciutats del país han mul-
tiplicat per deu els seus habitants en 
seixanta anys. En conseqüència, tots 
hi som, a casa, des del primer mo-
ment que hi hem arribat. ¿O és que no 
serà fins després de la independència 
que podrem ser tots de casa, sense 
distincions, nets i homologats, iguals 
en drets i deures? Davant les exhibi-
cions d’intencions dels xenòfobs, la 
independència política de demà és 
l’esperança dels que avui són discri-
minats i menystinguts. 

Les eleccions municipals han situ-
at en el primer pla el debat social. Pe-
rò algunes formacions que enarboren 
la bandera de la radicalitat en el ter-
reny social, en el terreny nacional es 
limiten a proclamar el dret a decidir. 
De fet, en ser interpel·lats sobre la in-
dependència, tot evitant de pronun-
ciar-s’hi, construeixen un argumen-
tari impecable que reclama decidir 
–cadascú segons li sembli– sobre el 
model sanitari, les condicions labo-
rals o els serveis i equipaments de ca-
da barri. Dret a decidir sobre qualse-
vol qüestió. Democràcia directa. 
D’acord. Per servir l’interès general, 
però, no n’hi ha prou decidint demo-
cràticament sobre cada tema, sinó 
que es tracta de poder fer efectives les 
decisions. La sobirania comença, ben 
cert, amb la possibilitat de decidir; pe-
rò només és operativa quan es comp-
ta amb la capacitat d’actuar i executar 
les decisions. Per això la radicalitat 
social a Catalunya, avui, només és 
creïble si incorpora la radicalitat na-
cional: l’exigència de tots els instru-
ments i recursos per actuar.

Per completar el qua-
dre de les vergonyes de la 
campanya cal indicar, en-
cara, la insistència en la 
imposició dels blocs elec-
torals. Una altra vegada! 
Una mesura aberrant, 
que constitueix una inge-
rència directa de la políti-
ca en l’espai propi del pe-
riodisme, fixant-li l’ordre 
i el temps d’atenció a cada 
opció homologada, com si 

els/les professionals dels mitjans pú-
blics no poguessin resoldre pel seu 
compte, millor, i més responsable-
ment, l’equació diària que vincula 
l’interès informatiu amb el respecte 
al pluralisme. Finalment, enmig de 
tot plegat, el PP ens ha regalat indi-
cis de la seva autèntica devoció polí-
tica en municipis diversos atiant la 
discriminació i la xenofòbia. ¿Els de 
casa primer? ¿Que no ho som tots, de 
casa, a Rubí? ¿Quan s’ha d’haver arri-
bat per ser “de casa”, per ser “dels 
nostres”? ¿Quin any, quin dia, a qui-
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Ai carai, Pericay
✒ Vaig conèixer Xavier Pericay fa 
un munt d’anys, quan ell era la mà 
dreta de Ferran Mascarell, que 
aleshores era el factòtum socialista 
de la cultura i contra el qual després 
Pericay ha escrit amb acarnissa-
ment, i jo ocupava el càrrec (extin-
git sense que ningú l’enyori, la veri-
tat) del que aleshores se’n deia de-
legat del Llibre, sota l’últim govern 
Pujol. Ni jo era convergent ni Peri-
cay era socialista, de manera que el 
fet de compartir una certa desubi-
cació va despertar entre nosaltres 
un mínim de simpatia mútua. O 
vull pensar-ho. 

 

✒ Simpatia tan mútua com efíme-
ra, tot sigui dit. En aquells temps ell 
s’havia fet nom després de rubricar, 
juntament amb Ferran Toutain, un 
parell de llibres sobre el model lin-
güístic del català que varen fer tro-
nar i ploure perquè se’ls va conside-
rar heterodoxos i, fins i tot, segons 

quin punt de vista, herè-
tics: Verinosa llengua 
(1986) i El malentès del 
noucentisme (1997), que 
varen irritar molts de 
prohoms de la cultura 
catalana perquè es va-
ren convertir en vaixells 
insígnia del que alesho-
res es va conèixer com a 
català light. Jo només 
puc oposar-hi una cosa, 
i és que Pericay i Tou-
tain varen escriure dos llibres de fi-
lologia sense saber-ne un borrall de 
filologia. És com si un amic meu i jo 
escrivíssim (i publiquéssim) un pa-
rell de volums sobre química inor-
gànica, una matèria sobre la qual 
només podríem dir bajanades. Pe-
rò com que la química inorgànica 
no té repercussions polítiques, 
dubto que el meu amic i jo trobés-
sim editor ni molt menys ressò pel 
que fa a les nostres opinions sobre 

passada a un discurs suposada-
ment polític. Pericay és un 
d’aquests personatges quixotes-
cos, que es pensen que poden mo-
delar la realitat, tot i saber que el 
que prediquen és una quimera com 
una altra. Ara bé, si dóna vots i es-
cons, qualsevol mentida és benvin-
guda, fins i tot si passa per damunt 
de les evidències científiques. 

 

✒ A pesar de la seva relativa jo-
ventut, el candidat de Ciutadans 
Xavier Pericay va escriure una me-
na de memòries a les quals va po-
sar el títol de Filología catalana, 
per denunciar els danys que li hau-
rien causat els seus estudis de jo-
ventut. Pericay, carai, quan ens 
tornem a trobar a l’aeroport de 
Palma o de Barcelona almenys no 
em facis mala cara, que ja vaig ha-
ver de patir aquell dinar. Al cap i a 
la fi, tots dos vàrem estudiar filo-
logia catalana.

el tetranitrat de tetraso-
fre. La humanitat s’ho 
perdrà, i farà ben fet. 

 

✒ En fi, que en Pericay 
i jo vàrem anar un dia a 
un restaurant de Barce-
lona i vaig descobrir, en 
el decurs de l’àpat, un 
home profundament 
emprenyat contra les 
conviccions que en altre 
temps havia defensat 

fins i tot amb certa vehemència. 
Suposo que això l’ha dut a encap-
çalar, per la patilla (no hi ha hagut 
ni primàries ni res que s’hi assem-
bli), la candidatura de Ciutadans a 
les Balears, en qualitat de presi-
denciable. I és que el bo d’en Peri-
cay, entenc que per motius perso-
nals, fa anys que va venir a viure a 
Mallorca, i aquí hi va descobrir un 
espai que li sembla idoni per fer 
demagògia lingüística barata, tras-

Pericay  
va trobar a 
les Balears 

un espai 
idoni per fer 
demagògia 
lingüística 
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En la campanya, alguns 
rellevants mitjans  

de comunicació operen  
com a lobis al servei  

de determinades opcions

¿Que no ho som tots  
de casa, a Rubí? ¿Quan 
s’ha d’haver arribat per 

ser “de casa”, per ser  
“dels nostres”?
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