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DIJOUS, 28 DE MAIG DEL 2015 ara   

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

Grans esperances

Emocions a flor de pell, 
encara. Rostres il·lusio-
nats; rostres amb rictus 
contrariat. Resultats. 
Anàlisis d’urgència. Con-

verses. Justificacions. Negociacions. 
Expectatives. Quan els poders esta-
blerts senten que no renoven pre-
ponderància, com ha estat el cas en 
molts llocs, solen fer aparèixer els 
seus mals com si fossin els de tots. I 
transmeten la seva alarma, el seu 
disgust i el seu pessimisme com si 
hagués d’afectar tothom, perquè 
s’atribueixen en exclusiva la repre-
sentació de les preocupacions fona-
mentals de tota la societat. Amb po-
ques excepcions, s’instal·len en la 
decepció, els mals auguris i la mal-
fiança. Que la gent no en fem gaire 
cas és símptoma de la precarietat 
d’aquella preponderància. I és que, 
per a molts sectors de la societat ca-
talana, aquests són dies d’esperança. 

Tomb. Ho insinuaven les en-
questes, però no era clar. No ha es-
tat un simple ball de vots d’efímeres 
conseqüències. Ni l’efecte d’una 
moda electoral de temporada. No és 
només que hagi canviat el mapa po-
lític català; que ho ha fet. És que ha 
costat tant que el sistema polític in-
corporés el canvi social que ja s’ha-
via produït, que alguns oracles el 
menystenien. El mapa polític, però, 
ja ha començat a reflectir tot el ven-
tall de desplaçaments de fons. El gir 
encetat prossegueix. Té relació amb 
l’aflorament desacomplexat d’una 
nova hegemonia, sobiranista i d’es-
querres. El salt de diumenge passat 
és molt rellevant. L’atenció interna-
cional s’ha centrat en el pes emble-
màtic de Barcelona que, a més, es 
pot relacionar amb tendències polí-
tiques europees similars. Radicalis-
me democràtic. I cal afegir-hi els se-

nyals de la reorganitza-
ció i renovació instituci-
onal a tot el país. En ge-
neral, avança clarament 
el desig de revolució de-
mocràtica; avancen les 
forces partidàries de 
transformacions econò-
miques i socials urgents 
i d’envergadura; avança 
el clam per una immedi-
ata regeneració institu-
cional i l’eixamplament 
de les formes de participació polí-
tica, i avança el suport a la sobirania 
i al procés de construcció d’un es-
tat català que reculli, sintetitzi i es 
comprometi amb tots aquests altres 
objectius.  

La complexitat de la realitat des-
afia la nostra capacitat de compren-
sió. Encara que ens hi esforcem al 
màxim, ens resulta, al capdavall, in-
assolible. Per això ens valem de teo-
ries sobre el funcionament de les so-

sar. Però en la nostra vida concreta 
tot el que fa referència a aquests ei-
xos teòrics es combina en un actu-
ar constant, en una successió de 
pràctiques i comportaments que no 
admeten cap mena de reducció o 
simplificació. 

Qui s’acostuma a compartimen-
tar la realitat social i a reduir-la a un 
camp de variables limitades pot aca-
bar concebent la pròpia política com 
un simple artifici. Aquest dies sec-
tors de l’establishment pretenien 
pressionar CiU i el president Mas 
per fer-los desistir del 27-S. Com si 
no es tractés d’una formació i un di-
rigent amb un projecte propi definit, 
sinó d’una mena d’empresa de màr-
queting polític, adaptable a tota me-
na de circumstàncies, que hagués 
d’ajustar la posició al gust i les neces-
sitats d’un nucli selecte dels seus cli-
ents habituals. Mentrestant, aliens a 
l’evidència dels resultats, altres veus 
demanaven, una vegada més, una 
llista inviable, pensada des d’un sol 
eix i relegant tots els altres.  

Unes eleccions, per importants 
que siguin, no funden per elles ma-
teixes una nova realitat. Més aviat el 
que fan és reflectir-la i precipitar-la. 
Reforcen i expressen moments i 
processos socials i polítics. I això és 
el que va passar diumenge i tornarà 
a passar al setembre. La vida políti-
ca catalana recent s’ha caracteritzat 
per una simultània presa de consci-
ència ciutadana sobre la necessitat 
de disposar d’un model econòmic 
social més just i igualitari, i sobre la 
necessitat consegüent de disposar 
de tots els recursos i capacitats pro-
pis dels estats del nostre entorn. I és 
sobre aquestes bases que el 27-S ob-
tindrem una majoria plural per la in-
dependència, pel canvi social i per la 
regeneració democràtica.

cietats. I recorrem a pau-
tes i mètodes que ens 
ajuden a pensar i a inter-
pretar el passat i el pre-
sent. És amb aquest ba-
gatge que procurem do-
nar sentit a tot el que 
passa al nostre voltant i a 
la nostra pròpia vida, i 
orientem les nostres ac-
tuacions (fins i tot el 
vot). Però aquestes pau-
tes són eines, distincions 

formals. Són metàfores, esquemes 
i jocs, que utilitzem perquè ens re-
velin aspectes significatius de la re-
alitat. No és que la realitat “sigui ai-
xí”, sinó que ens hi acostem “mi-
rant-la així”. Per llegir i interpretar 
la realitat política catalana parlem 
sovint d’uns eixos bàsics: eix naci-
onal, eix social, eix de la vella i la no-
va política, eix de la regeneració de-
mocràtica... Aquests eixos són pe-
ces, patrons, del nostre estil de pen-

JOAN M. TRESSERRAS
COMUNICÒLEG, UAB

Avança 
clarament  
el desig de 
revolució 

democràtica 
i el suport a 
la sobirania

PERE VIRGILI

Sumes municipals 
 

Dec ser una mica justet, perquè sovint em 
passa que hi ha declaracions de polítics 
que no acabo d’entendre. Sento la senyo-
ra Mejías, de C’s, dient que ells són la ter-
cera força al nou ajuntament barceloní. 
Això és un fet indiscutible. Afegeix, però, 
que són la primera força constitucionalis-
ta, deixant ben clar, doncs, que conside-
ra que Barcelona en Comú, la guanyado-
ra de la contesa, no ho és. Ni CiU. Com que 
és evident que ni ERC ni les CUP tenen 
el dubtós honor de ser considerats parti-
daris d’una Constitució que cada dia que 
passa hi ha menys gent que votés, queda 
clar que els aliats de C’s, pel que fa a aquest 
tema, deuen ser el PSC i el PP, cinquena 
i sisena forces al consistori de Barcelona.  

L’endemà d’aquestes declaracions, 
però, ens fa saber que els partidaris del 
procés cap a la independència i, per tant, 
contraris a la Constitució espanyola, són 
minoria. Miri que bé, ara resulta que la 
senyora Ada Colau i els seus nous regi-
dors un dia no compten però l’endemà sí. 
Les forces polítiques que representen 
l’Espanya de sempre, a Barcelona, és a 

dir Ciutadans i el PP, sumats, s’han que-
dat igual que estaven. Les forces sobira-
nistes han guanyat un bon munt de vots. 
I Barcelona en Comú, on hi ha represen-
tats molts grups, alguns dels quals inde-
pendentistes sense complexos, tenen 
una cap de llista que ja ha començat ne-
gociacions amb ERC, el PSC i les CUP. 
Ves quines coses, oi? 

ANTONI BOIXADÓS I BISBAL 

OLOT 

Europa, l’esperança 
La Sra. Federica Mogherini, que, per en-
tendre’ns, ve a ser la ministra d’Exteriors 
d’Europa, ha afirmat recentment, davant 
els resultats electorals recents a Angla-
terra, Grècia, Polònia i ara a les nostres 
eleccions municipals, que tenim “una au-
tèntica necessitat de repensar la nostra 
manera de ser europeus si volem salvar el 
projecte dels nostres pares fundadors”. 

Sóc europeista, i convençut. Només a 
Europa es respecten els drets humans com 
cal, només aquí tenen autèntica protec-
ció els dèbils, només aquí hi ha ideals de 
transparència i convivència constructives. 

Hem de salvar els ideal s d’Europa. Per ai-
xò cal que ens impliquem, cadascú a la se-
va manera, en la construcció d’aquesta Eu-
ropa, oberta i lliure, que somniem i que ne-
cessitem. Un exemple d’aquesta reflexió 
és la 3a Jornada Lluís M. de Puig, en record 
d’aquest gironí que va ser també president 
de l’assemblea parlamentària del Consell 
d’Europa, que celebrarem aquest dijous, 
dia 28, a la ciutat de Girona, amb el suport 
de ciutadans singulars i de força institu-
cions. Es parlarà de l’Any Europeu del 
Desenvolupament, certament, però so-
bretot es parlarà de l’Europa que tenim i 
que volem, pel bé de tots. La Mogherini 
n’estaria satisfeta, segur! I els pares funda-
dors, també. 

XAVIER SERRA BESALÚ  

GIRONA 

Després de les eleccions 
Arran dels resultats de les eleccions muni-
cipals a Barcelona, on la llista més votada 
va ser l’encapçalada per la Sra. Colau, s’han 
utilitzat tota mena de qualificatius per de-
finir aquest resultat: “cicló”, “huracà”, 
“terratrèmol”, “escombrada” i suposo que 

d’altres més o menys altisonants. Consi-
dero d’entrada que és absolutament indis-
cutible la victòria de la llista en qüestió, pe-
rò amb la mà al cor em sembla que si això 
hagués sigut en un altre àmbit es podria 
qualificar gairebé de victòria pírrica, per-
què la Sra. Colau té 11 regidors sobre un to-
tal de 41! Aquesta llista ha obtingut 176.337 
vots, el 25,09% dels emesos sobre un cens 
d’1.168.899 electors; la llista del Sr. Trias, 
que ha obtingut 10 regidors, l’han votat 
158.928 electors. Aquestes dades demos-
tren que hi ha un diguem-ne derrotisme 
exagerat per part del Sr. Trias, i un triom-
falisme també exagerat per part de la Sra. 
Colau, i a aquesta última jo em permetria 
donar-li el consell que administri aques-
ta lícita victòria amb molta prudència i for-
ça més humilitat de la ha mostrat fins ara. 

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH 

CAMBRILS


