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EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 
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columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.
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Amb Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra al capdavant, els profes-
sors Joan Manuel Tresserras 
i Enric Marín formen part 
del reduït grup d’ideòlegs 

que en la dècada dels noranta van esta-
blir les bases formals d’un independen-
tisme de nou encuny que va permetre el 
creixement d’ERC com a opció política 
i la conversió de l’independentisme en el 
corrent majoritari dins del catalanisme 
que és en l’actualitat.  

En termes planers: si vostè ha abraçat 
l’independentisme en els darrers temps, 
més enllà de la seva motivació primera o 
darrera –la preocupació per la cultura i la 
llengua catalana, per la millora social, per 
l’enuig pel dèficit inversor en infraestruc-
tures, etcètera–, ha estat en gran mesu-
ra (sigui votant d’ERC o no) perquè 
aquests noms, i no gaires més, van des-
vestir d’essencialisme el separatisme que 
va arribar als anys vuitanta després del 
llarg desert franquista.  

Que la proposta d’aleshores fos feta mi-
rant al segle XXI no vol pas dir, ja s’entén, 
que en l’independentisme no pervisquin 
elements essencialistes i que 
en determinats moments no 
aflorin en alguns dels seus 
rengles de nou. No són, però, 
el comú d’aquest moviment. 
D’altra banda, aquest plan-
tejament ideològic no 
apel·laria a molts dels seus 
votants. 

L’eclosió d’aquest nou in-
dependentisme va tenir una 
primera oportunitat de dur a 
la pràctica el que s’havia teo-
ritzat amb la conformació 
del govern Maragall. La idea, 
central i simplificada, 
d’aquella Esquerra “de les 
mans netes” era que, a través 
de les polítiques socials i na-
cionals –com dues cares 
d’una mateixa moneda– i 
d’una governança allunyada 
del desgastat pujolisme, la 
mateixa ciutadania prendria 
consciència de la necessitat 
de tenir més elements d’au-
togovern i s’arribaria tan 
lluny en la seva demanda 
com volgués.  

Va ser el que Carod-Rovira, en el debat 
d’investidura de José Montilla el novem-
bre de 2006, va definir com un catalanis-
me no pas “de cap de setmana, sinó de plu-
ja fina, de la quotidianitat i de la construc-
ció diària”. El nou Estatut aprovat a les 
Corts i referendat al juny havia de ser una 
primera baula, essencial, d’aquest nou 
projecte. 

En la darrera dècada hem viscut tants 
vaivens i s’ha teoritzat tant sobre l’ine-
fable procés, que en l’anàlisi s’obvia –per-
què pot semblar una contradicció essent 
com ha estat Esquerra un dels seus actors 
principals– que la crisi econòmica inicia-
da el 2008 i el factor emocional que va su-
posar la sentència del Tribunal Constitu-
cional de 2010 van torpedinar de ple el 
projecte polític d’aquella ERC. De mane-
ra principal, aquests dos factors disrup-
tius van fer que, de sobte, la pluja fina es-
devingués tempesta. S’hi va afegir la com-
petició entre formacions per un camp 

fins aleshores verge després del viratge 
accelerat –per diversos motius– de la CiU 
post-Pujol envers l’independentisme.  

La nit de les eleccions del setembre de 
2015, els violins del procés van deixar de to-
car. L’ERC d’Oriol Junqueras, hereva 
d’aquell plantejament ideològic i immersa 
en la candidatura de Junts pel Sí, no va saber 
o voler llegir els resultats electorals. En 
comptes de mirar el camp de batalla polític 
des del turó i de manera reposada, va con-
tinuar una cursa accelerada contravenint 
allò que els seus ideòlegs modernitzadors 
havien plantejat fins aleshores. Es va oblidar 
la doctrina dels darrers anys per seguir el 
nou mantra del “Tenim pressa”, tallat de 
manera sobtada pels fets del 27-O. 

Aquest inici d’any, Tresserras i Marín 
publiquen Obertura republicana. Catalu-
nya després del nacionalisme, on fan una 
proposta renovada, partint de la cultura, 
de per on creuen que ha de passar la so-
birania i el progrés en els propers anys. En 
un moment del llibre sostenen que en el 
model pujolista la iniciativa de construir 
un projecte de país “cedia davant la pers-
pectiva de refer, recuperar, normalitzar 

o reconstruir alguna cosa 
que, substancialment, ja ha-
via estat construïda –i des-
truïda– en algun moment 
anterior”. I afegeixen que “es 
cursava la invitació, però la 
festa ja estava organitzada”. 
Segons els professors, aquest 
factor hauria fet que part de 
la ciutadania no se sentís im-
plicada amb el projecte de 
Pujol, i ja podem imaginar a 
quins sectors es refereixen.  

En l’assaig, que cal llegir, 
la idea més repetida és la de 
“no construir una nació ima-
ginada des de l’estat”, sinó 
“crear un estat des de la na-
ció real, internament plural i 
diversa, capaç de sumar 
complicitats, una identitat 
oberta, inacabada, de lliure 
adscripció”. És un planteja-
ment que s’incardina amb 
l’exposat per Carod-Rovira a 
El futur a les mans (2003), en 
l’inici de la seva pluja fina.  

Perquè la nova proposta 
tingui recorregut, ERC i 

l’independentisme en tot cas hauran de 
revisar alguns plantejaments que avui 
molts dels seus sectors viuen com veri-
tats absolutes –començant per l’imagi-
nari creat al voltant de l’1-O i el mandat 
del poble, per exemple–. D’altra manera, 
allò que es corre el risc d’oferir és una in-
vitació a una festa d’estil pujolista però 
des de l’altra banda.

Retorn a la pluja fina?
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