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27ara  DIJOUS, 23 DE NOVEMBRE DEL 2017  

EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: En la 

pàgina 10 del diari d’ahir 
atribuíem per error a 

Francesc Esteve, 
director dels serveis 

jurídics de la Generalitat, 
una conversa amb 

Carles Viver Pi-Sunyer 
en què tots dos parlaven 
sobre els registres de la 

Guàrda Civil en 
referència als 

documents de l’1-O.   

DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

Si les enquestes no l’erren, l’as-
pecte que més sorprendrà al-
guns la nit del 21-D serà que el 
bloc de votants independentis-
ta –dècima més, dècima menys– 

seguirà impertorbable. Els mateixos ana-
listes que parlen d’“abducció” o d’un “fe-
nomen quasi religiós” se’n faran creus. No 
comprendran com la meitat de la població 
catalana continua immune a arguments 
suposadament racionals. Es preguntaran 
com és que es manté encisada per un pro-
jecte que des del 27-O sembla il·lusori te-
nint en compte, per exemple:  

● Que malgrat que s’ha fet una procla-
mació de República Catalana, no es veu 
enlloc. Que les famoses estructures d’es-
tat eren més la plasmació d’un work in 
progress que no pas d’una realitat. Que si 
en cas que alguna d’aquestes estructures 
–per exemple, la Hisenda catalana– s’ha-
gués concretat, la seva aplicació hauria es-
tat impossible amb la meitat o més de la 
població mirant-se-la de reüll –sobretot 
davant l’amenaça de sancions per part de 
la Hisenda espanyola.  

● Que fins i tot amb la 
manca absoluta de violència 
la capacitat per controlar el 
territori era, per la part ca-
talana, nul·la. Que malgrat 
que els polítics que són a la 
presó o a Brussel·les es con-
siderin encara “Govern de 
Catalunya”, no ostenten cap 
prerrogativa com a tals 
d’acord amb la legislació es-
panyola, ni tenen capacitat 
per implementar la de la 
República Catalana. Que 
malgrat que Carles Puigde-
mont es digui “president le-
gítim de Catalunya”, cap go-
vern internacional el reco-
neix com a tal.  

Tots aquests exemples, i 
molt altres, no resisteixen la 
prova del cotó fluix perquè 
la legislació vigent a Catalu-
nya i que té reconeixement 
internacional, agradi o no, 
encara és la que emana de la 
Constitució del 1978. Els 
exemples esmentats es po-
den contraargumentar i jus-
tificar només a partir de 
subterfugis, de tirar pilotes fora, de dog-
mes de fe, d’esperances i de voler creure, 
en definitiva, que aquestes eren les coses 
bones i fàcils que prometia la revolta dels 
somriures.  

Si aquestes qüestions són tan fla-
grants, quan la nit del 21-D al voltant de 
dos milions de persones continuïn im-
pertorbables, acrítiques al costat de tot 

el que els diuen els seus líders, formant 
el bloc granític del sí, la qüestió serà per 
què. Una de les respostes possibles és 
que l’independentisme viu en un estat de 
setge psicològic.  

Com és sabut, en un setge qui és a les 
portes de la ciutat en pretén la conques-
ta per la força o la rendició, mentre que qui 
es troba a l’interior pretén resistir al des-
gast a l’espera d’un ajut o de l’esgotament 
de la força externa. Si qui ataca no permet 
un camí de sortida segur, amb garanties, 
l’assetjat resisteix a ultrança.  

Bé pot ser que consideri que els seus lí-
ders no són els més idonis, que potser les 
decisions haurien de ser unes altres, que en 
el passat s’haurien d’haver implementat 
més sistemes de defensa i de comunicació, 
posem per cas, però tanmateix compartei-
xen objectius comuns. En canvi, a fora, no-
més hi ha algú que no els vol incorporar en 
cap projecte, que no vol comprendre les se-
ves necessitats o complir part dels seus de-
sitjos. L’assetjat té la convicció –excepte en 
casos molt excepcionals– que anar a parar 
en mans de l’atacant és sempre pitjor que 
no pas resistir i esperar un cop de sort o, di-
rectament, un miracle. 

La percepció que té avui l’independen-
tisme és exactament aquesta. Encara que 
les actuacions del govern Puigdemont i 
dels partits sobiranistes a partir de l’1 
d’octubre hagin creat dubtes sobre les se-
ves estratègies, l’assumpció que deixar de 
donar-los suport significa ajudar els as-
setjants a aconseguir els seus propòsits 
més de pressa –és a dir, a aconseguir la 
minorització cultural i lingüística– o a no 
millorar ni tan sols la situació existent 

–per exemple, les infraes-
tructures–, fa que aquesta 
població s’arrengleri amb els 
seus líders i sigui indulgent 
amb ells.  

L’assetjador té dues ma-
neres de conquerir la plaça. 
Pot engegar una acció de 
desgast i ocupació, llarga i 
cara, o pot oferir un passatge 
segur a la part de la població 
–l’independentisme– que es 
manté en la seva posició re-
sistent més per necessitat 
que per ganes. Aquesta sego-
na opció, però, l’ha de plan-
tejar de manera immediata. 
No només ha de dir que es 
podrà sortir del setge sense 
danys sinó que ha de fer visi-
ble que després no se’n des-
dirà i que les paraules no se-
ran un ardit.  

L’estat de setge psicològic 
en què l’independentisme fa 
temps que viu no desaparei-
xerà fins que el govern espa-
nyol no ofereixi una contra-
proposta concreta, que per 
força ha de passar per refor-

çar les competències culturals i lingüís-
tiques i per la millora del finançament de 
la Generalitat. Tot el que siguin comissi-
ons per estudiar sortides, declaracions 
d’intencions, promeses d’inversions i ele-
ments no tangibles no buidaran la ciutat 
d’independentistes per molt il·lusòries 
que puguin semblar les propostes dels 
seus líders. 

El setge psicològic a l’independentisme
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L’arrenglerament dels votants 
amb els líders independentistes 

no desapareixerà fins que  
el govern espanyol no ofereixi 

una millora concreta
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