
El final de l’independentisme

Si es vol fer el pas definitiu a la independència 
cal que la majoria sobiranista faci un darrer 
gran salt endavant en el canvi de visió polí-
tica –de mentalitat i de relat– que ens ha dut 
fins aquí. I és aquest: de la resistència i la re-

ivindicació cal passar ràpidament a una fase construc-
tiva i a l’assumpció –també mental– de totes les res-
ponsabilitats pròpies d’un estat independent. Dit per-
què s’entengui bé: cal deixar de ser independentistes 
i aprendre a assumir els compromisos propis d’un ciu-
tadà lliure en un estat plenament democràtic. I, esclar, 
cal aprendre a deixar de ser antisistema perquè una 
República Catalana és un sistema polític complet, 
amb el perfil que les majories socials li vagin atorgant, 
democràticament, al llarg dels anys. 

 
LA RAÓ DE FONS és que la gran victòria del 27-S 
–el Parlament de Catalunya, amb una altíssima par-
ticipació, va passar de 24 a 72 diputats explícita-
ment compromesos amb la independència– era una 
condició necessària però no suficient per arribar-
hi. El 27-S va ser l’expressió diàfana de la culmina-
ció del pas de l’autonomisme a l’independentisme, 
en un procés de gairebé deu anys. Missió acompler-
ta. Mai més no hi haurà eleccions autonòmiques. 
Però ara cal fer la segona part del camí: passar de 
l’independentisme a la seva concreció en un estat 
modern, democràticament avançat, econòmica-
ment pròsper, socialment just i obert a la participa-
ció solidària i responsable amb les altres nacions 
que cerquen els mateixos objectius. I no tenim pas 
deu anys més per fer-lo. 
 
OBSERVEU, particularment, que aquest segon i 
definitiu pas que ens ha de portar de l’independen-
tisme reivindicatiu al sentit d’estat ens ofereix la 
gran oportunitat d’inclusió en el procés de nous sec-
tors de catalans que fins ara no s’hi han sentit cri-
dats o que n’han estat, sovint amb raó, recelosos. 
Crec que l’independentisme ja no podia créixer més 
en aquesta fase merament reivindicativa. Per fi aca-
barem amb aquella tonteria dels “indecisos”. Per a 
molts la independència ha estat una aposta feta a ce-
gues. La distància que s’ha mantingut estable els 
darrers dos anys entre el 80 per cent de sobiranis-
tes –dret a decidir– i el 50 per cent d’independen-
tistes era resultat d’aquest buit de continguts i, so-
bretot, de procediments precisos. Un buit que no es 
deu pas a l’absència d’estudis, informes i anàlisis 
solvents sobre l’horitzó de la independència, sinó 
a la manca de concreció política de com es farien re-
alitat les promeses que s’hi associaven. A partir 
d’ara, la promesa de normalitat ha de ser més con-
vincent que la d’una excepcionalitat inacabable. 
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Caldrà prendre 
moltes i grans 
decisions que  

no seran  
ni unànimes  
ni còmodes

LA SUPERACIÓ DE LA FASE independentis-
ta el 27-S, segons el meu criteri, comportarà re-
definicions i reequilibris –no exempts de tensi-
ons– en el paper dels actors que fins ara hi han in-
tervingut. Obligarà a canvis importants de termi-
nologia. I també suposarà alguns canvis en els 
estils a través dels quals s’ha expressat la volun-
tat d’emancipació política. No dic que s’hagi de re-
nunciar a la “revolució dels somriures”, però al 
llarg dels propers mesos, en més d’una ocasió, ens 
caldrà fer cara seriosa. I a aquest nou període pre-
constituent s’hi hauran d’afegir uns models par-
ticipatius que exigiran un altre tipus de compro-
mís més informat, reflexiu, deliberatiu i sistemà-
tic. I caldrà prendre moltes i grans decisions que 
no seran ni unànimes ni còmodes. 
 
L’INDEPENDENTISME, les actituds antisis-
tema, no han estat pas fàcils, però tenien l’avantat-
ge de delegar la culpa fora d’un mateix. Ara es trac-
ta de seguir sent radicals en els objectius mentre 
ens acomiadem definitivament de l’independen-
tisme per assumir la condició de ciutadans lliures 
de la República Catalana. 
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