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El triangle de les Bermudes

L

es convocatòries electorals de l’últim any han
dibuixat canvis molt significatius en els paisatges polítics espanyol i català. Per això han proliferat els intents de posar al dia el panorama
dels partits i coalicions, i els seus
vincles i contradiccions. Inevitablement, la perspectiva electoral ha
estat la predominant i ha condicionat tots els assajos d’interpretació. I aquest decantament electoral
s’ha vist encara reforçat per la publicació regular d’enquestes i sondejos, i per les anàlisis posteriors a
cada resultat electoral.
Així, el temps i la mirada electoral –i el curt termini– han anat ocupant tota l’atenció política mediàtica. I l’han conduït cap a una actualitat més aviat anecdòtica, amanida amb comentaris i declaracions
de poca volada, plena d’acusacions
i cops d’efecte retòrics. Els debats
de fons s’han volatilitzat, i ens han
deixat davant d’un espectacle polític més aviat mediocre. La comparació entre propostes ha cedit tot el
protagonisme a la personalització
postissa buscada pels assessors dels
líders. I la mesura de la qualitat dels
lideratges s’ha fixat més en les formes –“Ho està fent bé...”, “Parla només per activar els seus...”, “Quan
l’interpel·len queda en evidència...”, “És d’un nivell just, no té
gruix...”, “És molt hàbil en el combat dialèctic...”, “És aplicada, però
de discurs pla i gens original...”–
que no pas en la qualitat, el realisme, el rigor, la radicalitat, la voluntat transformadora o la viabilitat

En relació a la situapolítica i econòmica dels
ció catalana actual han
projectes formulats.
proliferat els esbossos
D’aquesta manera, la
de mapes amb voluntat
fina i acolorida superfíde transcendir la concie de l’actualitat polítijuntura i indicar quin és
ca ha anat cobrint fins a
el joc d’espais polítics
fer opaca una realitat poque queda després de
lítica molt més de fons,
l’acceleració del 2012.
decisiva i interessant.
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La lògica preocupació
Més durable. Allunyada
pels resultats immedide les campanyes de
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ats de la reparació a fons
màrqueting i del tacti–xassís i motor– de CDC
cisme teatral de tantes
i la reubicació consegüent del seu
iniciatives parlamentàries. Aliena a
espai han actuat com un estímul
les vicissituds i actuacions dels i les
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afegit d’urgència. Però les incertelíders. ¿Com es reflecteixen en el
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ses al voltant de CDC han condicisistema polític i en els comportawww.ara.cat
onat també les característiques de
ments electorals fenòmens com la
la nova cartografia proposada. Allà
llarga i profunda crisi econòmica,
on abans hi havia els quatre espais
els seus efectes en l’estructura socidelimitats pels eixos social (dreal i en les formes de la vida quotidita/esquerra) i nacional (espanyoana dels sectors populars, la crisi del
lisme/catalanisme) ara s’hi vol dimodel polític –i d’estat– heretat de
buixar un escenari triangular. Amb
la Transició, la nova hegemonia inun espai espanyolista conservador,
dependentista dins del catalanisme,
un d’espanyolista progressista, i un
la crisi política i intel·lectual de la
únic, amplíssim, espai catalanista
socialdemocràcia...?

Es vol dibuixar un escenari
polític que dissol
les diferències socials,
polítiques i ideològiques que
conté l’independentisme

ANTHONY GARNER

independentista que inclouria un
ampli espectre, des d’un centredreta moderat fins a un esquerranisme radical.
En alguna versió, tot i la rigidesa geomètrica del dibuix, s’incorpora una lleugera mobilitat a algunes sigles i es proporciona dinamisme al conjunt. Però no hi ha la
perspectiva de la fondària. La tercera dimensió. Els fonaments. El
mapa pla no incorpora ni reflecteix la composició social de cadascun d’aquests hipotètics espais polítics. Ni els seus gruixos. I dissol
les diferències socials, polítiques i
ideològiques que conté l’independentisme. Les fa desaparèixer com
a factor principal. Aquestes diferències hi són i no han d’incomodar ningú. L’independentisme és
més fort com més transversal es
reconeix i es mostra. La seva unitat no és de renúncies sinó d’agregacions. I en el seu interior hi ha
complexitat i unes correlacions de
forces que es van reajustant.
D’elles en dependrà en bona mesura el caràcter de la República en
l’etapa fundacional.
Per poder proclamar la República Catalana caldrà acumular molta força política i social. Al Parlament i al carrer. Caldrà fer valer la
renovada doble majoria, sobiranista i d’esquerres. Per posar en marxa l’estat propi, l’independentisme
més estricte, militant i convençut
necessitarà el suport de tots els altres demòcrates partidaris d’un
canvi social profund. I aquests han
de saber que la millor oportunitat
de realitzar les transformacions socials que busquen és comprometre’s en la construcció del nou estat
i comptar amb el suport de tot l’independentisme defensor de la llibertat, el progrés i la justícia social.
El compromís transformador és i
serà la clau de la majoria. Proclamar la República Catalana és i serà la palanca del canvi social.

Conseqüències d’un xantatge
✒ Si l’alcalde Trias va pagar un bona part dels seus prinlloguer de sis mil euros mensuals
durant no sé quant de temps als
okupes del Banc Expropiat no va
ser, com afirma ell, perquè aquesta gent estiguessin duent a terme
una activitat culturalment i socialment rellevant al barri de Gràcia, sinó perquè va cedir a un xantatge pur i dur. Trias, diguem-ho
clar, va consentir a pagar uns calés més aviat llargs a condició
d’estalviar-se episodis com els
que estan succeint aquests últims
vespres entre els carrers Torrent
de l’Olla i Travessera de Gràcia de
Barcelona. Diners a canvi de pacificació. L’argument es pot entendre, però no el vulguem florir amb
suposades accions socials i culturals d’una rellevància més que
discutible.

✒ L’alcaldessa Colau, per contra,
s’ha hagut d’empassar el gripau i

✒ Trobo poc elegant
cipis, per allò que ja se
que Colau vulgui dissisap que el panorama
mular les seves contracanvia molt quan et trodiccions apel·lant a la
bes a l’activisme de cartasca de govern de Trias,
rer o bé al capdavant
però ja sabem que els
d’una institució de l’endos personatges no es
vergadura de l’Ajuntapoden sofrir l’un a l’altre
ment de Barcelona, i ho
i que per poc que en tinSEBASTIÀ ALZAMORA
ha fet donant el seu visguin ocasió es claven
tiplau a les operacions
puntades de peu al fetge.
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policials que s’han dut a
Ara bé, la idea del seu
terme per desallotjar el
antecessor, segons la
Banc Expropiat. La vida té paradoqual el Cap i Casal de Barcelona
xes i contradiccions, i els dies feli- L’explicació pagava aquest lloguer a canvi
ços en què Colau presentava la seva
d’unes suposades activitats d’alt
de Trias
candidatura a ritme de rumba, caninterès social i cultural, és tan risobre el
tant una cosa que es deia el run run,
dícula que no s’aguanta per cap
han quedat definitivament enrere.
banda.
pagament
Ja no hi ha run run, i no n’hi haurà
del lloguer
mai més. En vista del que està pas✒ Barcelona, afortunadament, és
del Banc
sant a Gràcia seria més adequada
una ciutat que compta amb centeuna banda sonora com l’adagio
nars d’entitats i associacions cultuExpropiat
d’Albinoni, per subratllar-ne el
rals que fan una feina més que digés ridícula
dramatisme.
na, però cap institució els paga el

lloguer dels locals. Al contrari, s’ho
paguen entre els membres d’aquestes mateixes entitats, trinco-trinco
de la seva butxaca. La diferència és
que no tenen tendència a encaputxar-se i a destruir vehicles i contenidors d’escombraries, ni a rompre
aparadors de botigues, ni a apedregar agents de policia. Tal vegada si
ho fessin rebrien alguna mena de
subvenció, ni que sigui per evitar
mals majors. I ja posats a dir, podem esmentar també el milenar de
captaires que dormen cada nit al cel
ras de Barcelona. ¿No mereixen
que se’ls pagui un lloguer, també?
¿O per aconseguir-ho han de cremar papereres i alguna moto que es
trobin? Ja és cert que la veritat és
crua i que fa que cadascú acabi ensenyant els peus. Senyor Trias, enhorabona per una prudència tan
extrema que ens ha portat fins aquí.
Senyora Colau, canti el run run si
encara gosa fer-ho.

