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“Hem de fer fora els in-
dependentistes del 
govern”. Ho deia un 
veterà pasqualma-
ragallista de renom 

en una trobada amb afins en començar la 
primavera. “Com? Pactant amb Ciuta-
dans, que no és catalanista?” La pregunta 
d’un dels assistents va exasperar, per na-
ïf, el dissertant. “Pactant amb qui sigui”. És 
només una anècdota, però il·lustra molt bé 
el grau, profund, d’esgotament que el dis-
curs independentista ha deixat en un seg-
ment notable del catalanisme. Un fasti-
gueig que l’independentisme ni vol assu-
mir que ha generat ni hi reflexiona. 

El diàleg manllevat resulta diàfan tam-
bé per comprendre els pactes del PSC a 
l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelo-
na, que, encara que s’argumentin en pro 
de la “convivència”, no s’han fet per su-
perar els blocs sinó per governar i barrar 
el pas al competidor puixant a l’àrea me-
tropolitana, ERC. Només cal veure les re-
piulades dels dirigents socialistes per 
comprendre que el cansament davant el 
mantra independentista no ha minvat i se 
segueix veient els seus líders com una co-
lla d’agitadors “nacionalpopulistes”. 

Arran dels resultats de les darreres 
conteses electorals s’ha po-
pularitzat el lema de José 
Zaragoza “Hemos vuelto”. 
Un clam d’eufòria d’un PSC 
que desconeixia si havia to-
cat fons i també una rèpli-
ca al “Vamos” dels cartells 
de Ciutadans. Ambdós par-
tits comparteixen un elec-
torat que en les properes 
eleccions catalanes es de-
cantarà majoritàriament 
cap a la llista de Miquel Ice-
ta. El bescantament no se-
rà, en conjunt, perquè els 
votants tenen la conscièn-
cia que cal acabar amb els 
blocs, sinó perquè els soci-
alistes són avui el vot útil 
del no independentisme. 

En uns comicis a blanc o 
negre com els del 21-D, votar 
Arrimadas servia per afermar 
una posició. Ciutadans, però, 
és un partit inflexible, i en un 
sistema parlamentari el vot a 
formacions incapaces de pactar serveix per 
bloquejar, però amb majories absolutes in-
abastables, per a res més. El PSC, en can-
vi, té experiència de govern i cintura i el vo-
tant contrari no ja a la independència sinó 
sobretot a l’aclaparadora propaganda dis-
cursiva del Procés percebrà que és el prin-
cipal capital per bastir una majoria alterna-
tiva a l’independentisme. És per això que 

mitjans afins, articulistes i opinadors de la 
seva òrbita han fet mutis davant el pacte 
amb el “carlisme”. Era un mal menor ne-
cessari per al seu objectiu. 

L’estratègia passa ara per situar el PSC 
al mig i articular un ventall de pactes amb 
altres formacions o partits satèl·lit. Per 
exemple, la Lliga Democràtica, que arriba 
amb una missió concreta: captar pel flanc 
del centredreta els independentistes tem-
perats amb record de vot convergent que 
gairebé per no trair el pujolisme no gosen 
votar el PSC, a més d’aquells democrata-
cristians per a qui la inclusió d’un Espada-
ler a les llistes no és prou per fer el pas. 

Joan B. Culla ha escrit unes interes-
sants memòries que ha promocionat amb 

el lema de Blade runner, “Jo he vist coses 
que vosaltres no creuríeu…” És probable 
que a l’historiador n’hi quedin per veure 
encara algunes que, malgrat l’experiència, 
tampoc creurà. I és que en aquest mapa 
d’aliances al voltant dels socialistes per 
descavalcar l’independentisme també s’hi 
convidarà els comuns –la predisposició 
del sector més antinacionalista procedent 
d’ICV és evident– i també –i no és una pa-
radoxa– els sobiranistes del PDECat que 
es plantegen un model assimilable al PNB. 
Els estrictes hereus de CDC que, descon-
tents amb la liquidació del partit i del seu 
espai, veuen les limitacions electorals i 
programàtiques d’un ‘rassemblement’ a 
l’entorn de Puigdemont. 

L’estratègia del no independentisme 
no passa per reconèixer el bloc opositor 
i plantejar-li un referèndum pactat. Es 
tracta d’aprofitar que l’independentis-
me, en comptes de consolidar el seu es-
pai per mitjà de la gestió, continua ana-
litzant el present no pas a partir de com 
són les coses sinó de com es voldria que 
fossin. Per això demana un pacte de cla-
redat quan la realitat és una altra –i molt 
dolorosa per a aquells que pateixen les 
conseqüències penals de l’octubre del 
2017–, i és que, com a mínim, mentre les 

majories no canviïn no hi 
haurà referèndum. 

L’independentisme mira 
el Quebec, però oblida que a 
les files socialistes hi ha 
molts experts en el federalis-
me canadenc. Avui el jovent 
quebequès s’ha allunyat de 
les posicions independentis-
tes. A Catalunya tenim una 
capa de la població d’edat 
avançada mobilitzada pel 
Procés, però un vot més jove 
molt volàtil. L’Estat –per bé 
que amb l’actuació vergo-
nyosa dels cossos i forces de 
seguretat l’1-O i disposat a 
assumir els costos que calgui, 
com va augurar el malaurat 
Alfredo Pérez Rubalcaba–, 
ha aguantat l’embat inde-
pendentista. 

El que proposen el PSOE 
–el partit clau en la vertebra-
ció de l’Estat en els darrers 
40 anys– i el PSC no és in-

cendiar Espanya plantejant un plebiscit, 
sinó “pactar amb qui sigui” a Catalunya 
per desincentivar des del poder amb po-
lítiques la part de votants independentis-
tes estrictament necessaris perquè l’in-
dependentisme no governi i deixar per 
perduts la resta mentre els seus líders en-
tren en combustió tot sols, que és el que 
s’ha fet al Quebec.
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L’estratègia del no independentisme
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El PSC no planteja un 
plebiscit, sinó “pactar amb qui 

sigui” per desincentivar la 
part estrictament necessària 
de votants independentistes
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