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DIJOUS, 4 DE JUNY 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:

Atreure indecisos, fermar el ventall

Hi ha moltes persones 
que ja saben què i qui 
votaran el 27 de se-
tembre. Tenen una 
posició presa sobre les 

qüestions polítiques principals. I ai-
xò inclou una aposta definida a fa-
vor o en contra de la independència 
de Catalunya. Ja podrien votar avui 
mateix o demà. Algunes mantenen 
actituds militants. I tenen la convic-
ció que, per intensa i llarga que sigui 
la campanya prèvia, i per brillants 
que puguin resultar els arguments 
dels adversaris, res ni ningú ja no els 
mourà de la seva decisió. Aquest 
bloc dels “decidits” suposa, entre fa-
vorables i contraris a la indepen-
dència, una mica més de la meitat de 
la població adulta catalana. En 
aquesta meitat, la posició a favor de 
la independència és clarament ma-
joritària. Amb totes les reserves, ai-
xí ho expressen els resultats electo-
rals coneguts dels uns i dels altres, 
les respectives mobilitzacions i les 
enquestes més solvents. 

Hi ha un segon bloc de persones 
–moltes menys que en l’anterior– 
que també tenen les idees prou esta-
blertes en la majoria de matèries po-
lítiques. Però encara no tenen deci-
dida una posició definitiva respecte 
a la independència de Catalunya. 
Dubten de la seva oportunitat, de la 
seva viabilitat o de la seva convenièn-
cia. No tenen clar del tot com els pot 
afectar a ells, a les seves famílies o a 
la gent que senten més pròxima. Cre-
uen interpel·lats algunes emocions 
i sentiments que parteixen del moll 
de l’os de les seves identitats. S’ado-
nen que la proposta del catalanisme 
sobiranista és substancialment cívi-
ca, política i democràtica, i no pas 
identitària, però els incomoda la 
perspectiva d’haver d’ajustar potser 

el seu marc personal de 
referències. Tenen sen-
sacions contraposades a 
l’hora de vincular la pro-
posta independentista 
amb la resolució dels pro-
blemes més greus i més 
urgents que pateixen. Hi 
donen voltes. Procuren 
informar-se i estar al cas. 
Parlen i escolten. Saben 
que arriba l’hora de pro-
nunciar-se i que és molt 
improbable que una proposta sobta-
da els pugui estalviar el dilema. Pot-
ser viuen aquestes setmanes amb un 
fil d’esperança però també amb un 
punt de preocupació. Aquestes per-
sones constitueixen el grup d’indeci-
sos que tothom vol identificar i vol 
atreure cap a les seves posicions.  

Hi ha unes altres persones, de per-
fils molts variats –com també passa 
en els altres dos blocs–, habitual-
ment no gaire interessades en políti-

De fet, només arribem a dubtar 
seriosament d’allò que ens interes-
sa i considerem important. És lla-
vors quan ens podem esforçar per 
aclarir les idees, discernir entre op-
cions possibles, i prendre una deter-
minació. L’esforç dels principals ac-
tors polítics de l’independentisme 
explícit durant l’estiu consistirà a 
mantenir actiu i operatiu el gruix 
del primer bloc de cara a intensifi-
car els vincles amb la gent del segon 
que cadascú tingui més a prop.  

En el quadre de la política parti-
dària, mentrestant, es mantenen les 
urgències i es precipiten els ritmes. 
¿Hi haurà un gir sobiranista dins 
d’Unió? ¿Acceptaran els grups de 
l’esquerra més radical el compro-
mís de fer explícita i respectar la po-
sició de cada candidat/a respecte a 
la independència als ajuntaments i 
al Parlament? 

El ventall sobiranista és tan obert 
que entre alguns actors importants 
hi apareixen símptomes d’incompa-
tibilitat. La reacció de CiU davant 
dels resultats de BComú o de la CUP 
és tan indicativa com la de la matei-
xa CUP o d’entorns d’ICV, EUA i 
afins respecte a les polítiques de 
CiU. No cal anar de bracet al plebis-
cit, però s’ha de garantir un mínim 
marc d’acord. Per això és indispen-
sable que ERC continuï assumint els 
costos polítics i electorals que li cau-
sa per l’esquerra el suport al govern 
Mas, per assegurar que la convoca-
tòria electoral es produeixi. I és in-
dispensable que ERC faciliti, simul-
tàniament, la confecció de governs 
municipals de les esquerres radicals 
més compromeses amb el dret a de-
cidir i amb la construcció d’un estat 
català, per propiciar que el full de ru-
ta rebi tots els suports que li conve-
nen i que encara li falten.

ca, a qui el tema de la so-
birania els importa ben 
poc. S’han trobat de cop i 
volta amb aquesta qües-
tió, sense haver-ho pre-
vist i sense haver-hi tin-
gut cap participació. El 
tema els fa nosa; troben 
que té una presència pú-
blica exagerada. N’estan 
farts i fatigats. El conside-
ren un punt innecessari i 
imposat en l’agenda pú-

blica. En aquests casos, la posició ja 
no és de dubte sinó de rebuig. No hi 
ha indecisió. No hi ha voluntat de dis-
posar de més elements per reflexio-
nar i adoptar una posició ferma en un 
o altre sentit. Tret d’algun improba-
ble gir d’última hora o la influència 
d’algú molt pròxim, aquestes perso-
nes no votaran opcions en clau favo-
rable al procés. Hi votaran en contra; 
ho faran en una clau diferent, igno-
rant la del plebiscit; o no votaran.  

JOAN M. TRESSERRAS
COMUNICÒLEG, UAB

No cal anar 
de bracet al 
plebiscit del 

27-S, però 
s’ha de 

garantir un 
mínim marc 

d’acord

PERE VIRGILI

Front d’esquerres? 
 
S’està parlant de fer un front d’esquerres 
de cara a les pròximes eleccions del 27-S 
per guanyar CiU. El que m’estranya és 
que la proposta no està mal vista pels que 
s’han presentat clarament com a inde-
pendentistes. Suposo que els partits 
d’esquerres volen tenir el poder per fer 
la política més adequada per intentar 
millorar la situació en què ens trobem, 
per fer una política oposada a la que fa 
l’actual govern de la Generalitat.  

Però què en traurem, de desbancar 
CiU, si continuem sense tenir un país per 
governar? No ens enganyem i que no ens 
enganyin: el nostre, actualment, és un go-
vern de joguina; no es pot aprovar res sen-
se el vistiplau de Madrid i encara, un cop 
aprovat, hi passen el ribot i ho deixen irre-
coneixible; quan els ve de gust ens impo-
sen les seves lleis, que naturalment passen 
per davant de les nostres; no administrem 
els nostres impostos i hem d’estar pen-
dents que ens paguin el que ens correspon, 
si en tenen ganes. ¿Voleu dir que així es 
pot governar? Què passa si el govern de la 
Generalitat és d’esquerres i el central de 

dretes? Si hi ha conflicte d’interessos, ja 
sabem qui guanya. 

A banda d’això, hem de veure aquestes 
eleccions del 27-S com el substitutiu de re-
ferèndum que no ens van deixar fer, un re-
ferèndum per saber quants estan a favor 
de la independència i quants en contra. 

GEMMA CEREZO 

BARCELONA 

La pregunta d’Unió 
Encara que ho sembli, es veu que no, que 
no és broma que els d’Unió Democràtica 
pensen fer als seus militants la pregunta 
que han fet pública.  

Si se’n poden fer, de giragonses amb 
l’idioma, per no dir res! Plantegen una 
pregunta amb sis apartats, que ja és dir 
després d’haver manifestat que volien fer 
una pregunta clara. D’aquests sis apar-
tats, els dos primers són tan obvis que es 
podien haver estalviat l’esforç de redac-
tar-los. El punt que per a mi frega la geni-
alitat és el dedicat al diàleg, ja que diu que 
s’ha de gestionar el procés des del diàleg 
amb l’estat espanyol i... amb voluntat de 
persistència: alça aquí! Suposo que això 

deu voler dir que si l’estat espanyol ara no 
hi té gaire interès, nosaltres hem de per-
sistir perquè, qui sap, potser un segle 
d’aquests fins i tot s’hi posa bé i accepta 
dialogar sobre alguna coseta. I per aca-
bar-ho de rematar, subordinant-ho tot 
a la legalitat (espanyola, esclar), no fos 
cas que prenguéssim mal. Per qui han 
pres la gent? I, a sobre, el conseller Espa-
daler fa equilibris davant les preguntes 
de la Mònica Terribas per justificar-ho.  

Jo no sé quins lligams hi pot haver en-
tre Convergència i Unió, però em perme-
to dir-li al president Mas que, si no es treu 
aquest llast de sobre, el 27 de setembre 
tindrà una trompada històrica.  

De tota manera, que ningú no pateixi 
pel procés: som la gent qui l’hem portat 
fins on és, i som la gent qui el continuarem 
empenyent fins al final. 

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH 

CAMBRILS 

Renoveu els arguments 
Senyor conseller Mascarell: el cinema 
català està encallat des de fa anys en el 
drama i la nostàlgia. Per aquesta raó tan 

evident no guanya nous espectadors si-
nó que més aviat en perd, sobretot en el 
segment dels joves. Si seguim així serà 
impossible arribar a un públic ampli. 

Pareu de subvencionar les històries 
inexportables de sempre, renoveu els 
arguments i ja veureu com la tendència 
comença a canviar. 

JOSEP M. BAULIDA 

BESALÚ 

Carretera i manta 
Jo ho tinc clar: hem de tocar el dos. Ni xiu-
lades, ni boicots, ni terceres vies. Carrete-
ra i manta. A Madrid no saben llegir, la 
xiulada no és la “rauxa”, és el “prou”. No 
som gent de violència, som els inventors 
d’una paraula intraduïble: seny. 

JOAN MARTORELL I BARBERÀ 

MATADEPERA


