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debat

Més de dos milions de vots
n dia, d’aquí pocs anys,
sabrem moltes altres
versions de com han
anat les coses aquests
dies. En les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les intenses reunions, tan
desequilibrades, entre el govern
grec i els servidors polítics del poder econòmic europeu. En les eleccions a la presidència del Barça. O
en les trobades al Palau de la Generalitat, amb representants de les
entitats de la societat civil i dels
partits entrant i sortint. De moment, ens haurem de conformar
amb les versions oficials distribuïdes, amb les immediatament filtrades en privat, i amb les intuïdes. I,
potser, amb les preparades pels guionistes del relat de l’actualitat, que
no sempre coincideixen amb cap de
les anteriors. Però hem d’estar
tranquils. En l’era de WhatsApp i
de La Camarga, d’Edward Snowden
i de Wikileaks, tot queda enregistrat. I, com Xavier Bosch ens indicava magistralment, “se sabrà tot”.
Abans de saber-ho tot, però,
haurem de votar. Podrem votar.
Encara que no exactament de la
manera que hauríem volgut. No és
casualitat. Aquests últims anys, els
serveis d’intel·ligència de l’estat espanyol han tingut com a missió
principal interferir en el procés català cap a la independència. Aquest
era i és el principal risc que ha hagut d’afrontar l’Estat. Des del respecte a les víctimes i als seus familiars, el procés comporta per a l’Estat un risc políticament més gran
que el perllongat i sagnant desafi-
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ament que li va suposar
proximitat del poder esel terrorisme. Potser per
tablert a molts dels mitaixò l’Estat va dedicar
jans de comunicació domés atenció negociadominants, l’administrara a aquell conflicte de la
ció de filtracions, dossique ha dedicat a la reiers, mitges veritats,
vindicació catalana. En
rumors, difamacions i
un cas i l’altre, l’Estat ha
intoxicacions, i l’exacercomès abús de poder. En
bació dels sectarismes
JOAN M. TRESSERRAS
totes dues ocasions ha
latents i les divisions inrestringit les garanties
ternes completen el caCOMUNICÒLEG, UAB
democràtiques: llei de
tàleg d’actuacions.
partits (per excloure deEl procés català ha
terminades formacions polítiques
pogut arribar al punt on som desd’una legalitat feta a mida i privarprés dels esforços continuats de
CONSULTEU
les dels seus drets); prohibició del
moltíssima gent. Alguns durant toMÉS ARTICLES A
referèndum (per impedir que la pota la vida; d’altres amb una especiwww.ara.cat
blació catalana es pogués pronunal empenta i renovada ambició en
ciar sobre el seu futur). I en tots dos
el cicle posterior al 2012. S’han hacontenciosos l’Estat ha mobilitzat
gut de vèncer molts obstacles i
els seus aparells i les seves clavemoltes inèrcies. S’han hagut de sugueres: per obtenir informació, per
perar moltes intoxicacions i prespenetrar en les organitzacions –essions. S’han hagut de dirimir conpecialment les de caràcter més
frontacions d’idees en condicions
obert i “espontani”– i per intervemolt desfavorables. Ens hem vist
nir en els processos de formació i de
obligats a improvisar perquè se’ns
construcció de l’opinió pública. La
han prohibit els procediments or-

No insistim més en
el que hauria pogut ser. Ja
ho faran els historiadors.
Ara toca aglutinar,
eixamplar, votar i guanyar

SUSANA SUBIRANA

dinaris i les vies normals de conformació d’una majoria democràtica.
I també, esclar, hem hagut de carregar amb les conseqüències dels
nostres propis errors, desavinences i imperícies. De tot plegat hi
haurà un dia, molt després del 27-S,
que en sabrem més i ens ho podrem
explicar. Haurem pogut col·leccionar diferents versions de totes les
veritats; cadascú segons la seva experiència, el seu registre, la seva
mirada, les seves conviccions. Però
ara hem de votar.
Tot hauria pogut anar millor?
Sens dubte. Però la realitat i les correlacions de forces són tossudes fins
que s’imposen. Per això és tan important que testem democràticament unes forces –les de l’independentisme– que mai abans hem pogut mesurar. I que ho fem de la manera concreta i en les condicions
que ens hagin i ens hàgim acabat imposant. És la radicalitat possible i a
l’abast, ara mateix, i cal aprofitar-la.
No insistim més en el que hauria pogut ser, ni en el dolor que cadascú
arrossega. Ja ho faran els historiadors. Ara toca aglutinar, eixamplar,
votar i guanyar. Últim article.
Tenim adversaris molt poderosos que disposen de recursos molt
superiors. Estan al servei de les posicions de l’Estat per garantir-li la
nostra dependència. Molts són professionals qualificats. Gent de talent
i expertesa. Tenen instruccions
molt clares: impedir-nos l’emancipació. Són molts, estan ben organitzats i són per tot arreu. No només
ens hem lesionat sols, doncs. Però
encara podem guanyar.
Necessitem més dos milions de
vots per posar-nos en marxa.
Aquest és el repte. Ho tenim a tocar.
Amb la humilitat i l’audàcia necessàries podem encetar una història
carregada de possibilitats. Només si
guanyem. Totes les altres posicions
són legítimes; però, ara mateix, més
conservadores.

CARTES I MISSATGES

També ho fem per ells
Encara que només sigui per honorar la
memòria d’aquests centenars de milers
de persones, que malauradament ja no hi
són, i que ens han precedit en l’afany i el
desig d’assolir la independència de Catalunya, ha valgut la pena l’esforç de la majoria de les forces socials i polítiques sobiranistes per anar plegats el 27-S.
L’acord ha suposat que el desencís
s’hagi convertit en esperança per als que
pretenem, amb tota justícia, que la nació
catalana esdevingui estat. Fins fa poc
semblava que la desunió entre els compromesos en el procés impediria anar
conjuntament a les eleccions del 27-S,
però finalment s’ha imposat el seny i s’ha
fet el que calia. Esperem que els dubtes
que s’han traslluït els últims dies, i que
els no sobiranistes han tingut bona cura de magnificar, no hagin fet un mal irreversible al procés que es va iniciar, ara

fa cinc anys, amb la nova humiliació que
va suposar la sentència del Tribunal
Constitucional contra l’Estatut, que no
va fer més que corroborar la persecució
dels diferents governs d’Espanya contra
Catalunya, durant més de tres-cents
anys.
JORDI VIDAL SORDÉ
PONTS

Els drets de les dones
i el burca
Els regidors del PSC, la CUP, ERC i Ara
Reus del consistori reusenc han aprovat
la derogació de la normativa antiburca.
Diu la CUP que el burca és una qüestió de
“llibertat individual”.
Sembla mentida que l’esquerra pugui
defensar una cosa tan denigrant i humiliant per a les dones, un mitjà per fer-les

invisibles i privar-les dels seus drets i llibertats tan àrduament aconseguits al
llarg del segle XX. Potser si el burca fos
una imposició catòlica el missatge seria
diferent. Molt trist tot plegat.
LAIA PUIG MARTÍ
BARCELONA

Ridícul a Europa
Per si hi havia algun dubte que no pintem
res a Europa, les passades setmanes ha
quedat palès. El nostre ínclit Sr. Rajoy i
el seu escuder Sr. De Guindos han demostrat una incapacitat manifesta arran
del que ha passat a Grècia.
Primer, traient pit i pressionant els
grecs i, després, en canviar la Sra. Merkel
d’orientació, ràpidament posicionant-se
al seu costat i manifestant la seva intenció
de donar suport a Grècia perquè no surti
de l’euro. Com a premi a aquesta falta de
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personalitat, no s’ha triat el Sr. De Guindos com a president de l’Eurogrup. Prefereixen que continuï l’anterior durant dos
anys i mig més, cosa que no m’estranya. El
que ha quedat claríssim és que ni se’ns escolta ni ens tenen en compte. Qui s’emporta el protagonisme en aquestes reunions és el Sr. Hollande, dins d’Europa i
dins de França, com calia esperar.
A veure si d’una vegada els nostres representants aprenen dels seus col·legues, deixen Espanya al lloc que li correspon i deixem de ser un país bananer.
JOSÉ ANTONIO CASANOVAS TOMÁS
BARCELONA
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