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Aparcar el referèndum

La possibilitat que un go-
vern d’Espanya pacti un 
referèndum d’autode-
terminació per a Catalu-
nya és nul·la. Al marge de 

les consideracions amb què els dis-
tints partits polítics amb implanta-
ció estatal vesteixen la negativa, tots 
són conscients que la mera formu-
lació de la proposta seria com apro-
par un llumí a un dipòsit de benzina. 
Fa una dècada aquesta opció era 
també ínfima, però hi ha dos factors 
que l’han convertit en impossible. 

El primer és l’1-O. La seva posada 
en escena va tenir l’efecte contrari 
al desitjat. Les elits madrilenyes van 
creure’s més la funció –una catxa 
del govern de Catalunya per aconse-
guir una consulta acordada– que els 
actors que hi participaven. El simu-
lacre els va situar tan a prop del pe-
nya-segat que van experimentar el 
que podria passar en un de legal i no 
els va agradar. Les derivades que vi-
vim des d’aleshores són conseqüèn-
cia directa d’aquella por. 

L’altre factor és l’empantanega-
ment que acompanya el referèndum 
del Brexit i l’adjacent factor irlandès. 
Al llarg de la seva història, el catalanis-
me no ha destacat per entendre el joc 
de la realpolitik internacional. Seguint 
aquesta tradició, l’independentisme 
advoca per aconseguir una pressió es-
trangera que obligui la Moncloa a pac-
tar una votació. Els límits de la políti-
ca europea, però, van quedar palesos 
precisament arran de l’1-O. No hi ha fi-
nestra d’oportunitat en aquest camp 
per molta paradiplomàcia que es faci. 
Les potències europees no donaran 
suport a una política que es podria mi-
metitzar en els seus territoris i, de for-
ma clara, al centre i l’est del continent. 

Josep Maria Martí Rigau recull a 
L’escó invisible que en una conversa 

amb Artur Mas, cap al 
2009, aquest va comen-
tar-li que els nacionalis-
tes quebequesos –perde-
dors de dos referèn-
dums– li havien aconse-
llat que si mai a 
Catalunya s’organitzava 
una consulta vinculant 
calia assegurar una base 
social prou àmplia per 
garantir la victòria. “S’ha 
d’encertar el moment 
–va expressar l’encara no presi-
dent– i garantir la majoria [perquè] 
el perill d’iniciar un procés com 
aquest és la divisió de la societat”. 
En la reflexió, però, hi mancava que 
un element clau per convocar-la era 
l’aquiescència de Madrid. 

La pressa va fer posar l’arada da-
vant dels bous i el bandejament de l’es-
perit crític en el moviment ha fet la 
resta. Francesc-Marc Álvaro ha publi-
cat Assaig general d’una revolta, un lli-
bre que, encara que no només, tot in-
dependentista hauria de llegir. 
Aquells que durant el Procés, al mar-
ge de la seva ideologia, han mantingut 
el cap fred –o el cor al congelador, com 

població per mitjà del percentatge de 
ciutadans perdedors, situats en bona 
mesura a la seva capital i extraradi? 

Se’ns anuncia que a partir d’aques-
ta tardor entrarem en una etapa d’in-
certesa econòmica. Si l’auguri es con-
creta, la centralitat de la conversa a 
l’àgora pública retornarà al discurs re-
lacionat amb els serveis socials, la sa-
nitat i el mercat de treball. Davant 
d’una nova recessió una part gens 
menyspreable de la classe mitjana que 
va veure en l’independentisme la sor-
tida a les penalitats de la crisi iniciada 
el 2008, i que se sent avui decebuda per 
no haver bastit la casa abans d’una no-
va tempesta, serà la primera a enutjar-
se, també amb la Generalitat, si es veu 
desemparada. “Una derrota –expres-
sava Mas– pot significar el que ha pas-
sat al Quebec. Una frustració que ha fet 
perdre una generació nacionalista”. 

Davant d’aquests elements al cata-
lanisme independentista li manca re-
flexió –al marge de la que faci Ma-
drid– per plantejar-se si davant el ci-
cle que s’obre l’aposta pel referèn-
dum no és invertir energia en moure 
el món sense un punt per recolzar-se. 
No es tracta d’allò que hom voldria 
fer, sinó d’allò que hom pot fer. 

En cas que Catalunya esdevingui un 
dia un estat independent no ho serà 
per mitjà de cap referèndum d’autode-
terminació sinó per la pròpia inèrcia 
dels fets després que el gruix de la se-
va societat s’uneixi al voltant d’aques-
ta idea. Si l’independentisme no co-
mença a pensar en elements veritable-
ment cohesionadors, contribuirà a es-
queixar el cos social català que tant diu 
defensar i, de retruc, acabarà amb les 
pròpies possibilitats d’assolir el seu 
objectiu. Aparcar la demanda d’un re-
ferèndum no prejutja límits, però pot 
suposar avançar en una direcció que 
deixi el mínim de ciutadans al marge.

diu Antoni Puigverd– el 
llegiran com un enfilall de 
reflexions fetes des del 
sentit comú. Els que no, 
moltíssims més, hi troba-
ran autèntiques revelaci-
ons i anatemes. 

La manca de crítica in-
terna fa que, per exemple, 
s’acceptin veritats, a partir 
d’enquestes, com que el 
80% de la població està 
d’acord amb celebrar un 

referèndum, quan aquest percentatge 
no té translació en les majories del Par-
lament, per l’oposició d’uns i l’ús re-
tòric que en fan uns altres. Per contra, 
s’obvia que en les successives conteses 
electorals el vot independentista no ha 
superat la barrera del 50% i no és pas 
que els suposats independentistes se-
guidors de partits no independentistes 
no hagin tingut oportunitats de votar 
alguna formació decantada pel sí, en-
cara que sigui per arribar a aquest per-
centatge. S’han obviat també qüesti-
ons incòmodes. Quina certesa hi hau-
ria, per exemple, que el govern d’Espa-
nya no desestabilitzés un nou país 
sustentat per poc més d’un 50% de la 
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Feminisme i ‘fast fashion’  
L’auge del feminisme en els últims anys 
és una realitat innegable. Ser feminista és 
la nova moda. Per això, és fàcil veure per-
sones que llueixen samarretes i tota me-
na d’indumentària amb motius i frases 
que reivindiquen el moviment. Ara bé, 
d’on provenen aquestes peces de roba? 
Moltes de botigues de fast fashion. I al 
darrere d’aquestes botigues hi ha de tot 
menys feminisme. Només és un clam co-
mercial, buit. Les treballadores d’aques-
tes empreses cobren majoritàriament sa-
laris insuficients, tenen horaris impossi-
bles, condicions precàries, dificultats per 
accedir a càrrecs directius... Fins a quin 
punt és coherent lluir samarretes amb 
aquests motius si són peces de roba cre-
ades senzillament amb una finalitat lu-
crativa i sense un rerefons real? El femi-
nisme no hauria de deixar cap persona 
enrere, és per a totes. Així que, sisplau, 
abans de comprar samarretes amb lemes 
feministes per expressar els valors indi-
viduals, penseu en què hi ha al darrere. 
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La sentència  
En Jordi Cuixart ha dit que acceptarà i 
complirà tota la sentència que li dicti el 
TS. És la seva resposta política a la con-
demna, que creu que serà de molts anys. 
Amb tot el respecte, no puc estar d’acord 
amb la seva posició. Si una condemna és 
injusta, no pot ser mai acceptada i s’ha 
de combatre sempre i democràticament 
fins on sigui. Però és que, com el mateix 
Cuixart ha dit, la sentència hauria de ser 
absolutòria. A veure, què va passar 
aquell dia? L’única cosa és que dos cot-
xes de la policia van quedar fets malbé 
quan alguns periodistes van enfilar-s’hi 
per obtenir fotos millors. Per cert, la po-
licia els va abandonar deixant les armes 
a dintre, cosa que va ser imperdonable, 
il·legal i perillós. La manifestació pacífi-
ca i espontània convocada per la xarxa 
quan es va saber que hi havia una actu-
ació judicial va poder ser controlada 
molt eficaçment tant per Cuixart com 
per Sànchez, que hi van acudir i van ne-
gociar amb la policia i els Mossos tots els 
aspectes necessaris per facilitar la fei-
na dels funcionaris. No hi ha res més. 

Per tant, la sentència justa només pot 
ser absolutòria.    
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Un món gris 
Ahir, aniversari del naixement de Gandhi, 
vam celebrar a l’escola on treballo el Dia 
Internacional de la No-Violència. Els meus 
alumnes van aprendre qui era el líder del 
moviment de la independència de l’Índia 
i vam reflexionar sobre com s’imaginaven 
que seria el món quan fossin grans. Cadas-
cun d’ells va fer un dibuix que vam guardar 
en una capsa i que no obrirem fins d’aquí 
cinc anys. Llavors ells ja faran sisè i podran 
treballar amb les idees que van tenir anys 
enrere. Tot i que els vaig prometre que no 
miraria què havien fet, tan bon punt van 
sortir de classe, vaig obrir la capsa. I el que 
hi vaig trobar em va entristir. La majoria 
havien dibuixat un món gris ple de guerres, 
sense animals ni vegetació. Que els nens i 
nenes del nostre entorn vegin amb aquest 
pessimisme el futur que els espera ens hau-
ria de preocupar molt. És per això que he 
decidit no aparcar cinc anys la discussió i 

encarar la realitat. He entès que el que jo 
veia com a futur els meus alumnes ho viuen 
com a present. I que fer alguna cosa d’aquí 
cinc anys per a ells ja serà massa tard. Ai-
xí que avui mateix hem començat a apren-
dre què caldrà que canviem perquè el món 
torni a ser de coloraines. 
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Patinets matriculats 
Ahir vaig llegir a l’ARA, amb satisfacció, 
que l’Ajuntament ha començat a fer pas-
sos perquè els patinets elèctrics hagin de 
circular amb matrícula i estar assegurats. 
Crec que és un encert perquè són vehicles 
que circulen a una gran velocitat i ja s’han 
donat casos d’accidents.  
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