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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 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.

“La solució definitiva del 
problema català de-
pendrà en última ins-
tància del grau de bo-
na voluntat del govern 

espanyol i de la seva comprensió de les re-
ivindicacions catalanes”. Encara que el 
primer aspecte es pot forçar i el segon aju-
dar-hi, la reflexió que el lingüista vienès 
Anton Sieberer va fer a Catalunya contra 
Castella l’any 1936 es manté vigent. No en 
va Jaume Vicens Vives va considerar “la 
millor interpretació del moviment catala-
nista” l’assaig que aquest mes Pòrtic pu-
blica per primera vegada en català. 

Tot i ser des de fa uns anys el corrent 
preponderant del catalanisme, l’indepen-
dentisme no aconsegueix confrontar 
aquesta (manca de) voluntat i comprensió. 
Aviat farà una dècada que, en essència, es-
tà estancat en la qüestió del referèndum. La 
reiteració del president Artur Mas aquesta 
setmana de la seva proposta d’una doble 
pregunta n’és l’exemple més clar. L’inde-
pendentisme s’enroca també en el fet que, 
segons les enquestes, un 80% de la ciutada-
nia veuria amb bons ulls resoldre la qües-
tió per mitjà d’un referèndum. No es diu, 
però, quants no independen-
tistes d’aquest percentatge 
estan disposats a mobilitzar-
se per, al capdavall, votar no, 
ni quin preu volen assumir en 
pro d’aquesta votació.  

El fons és simple. Els po-
ders de l’Estat i el conjunt de 
la societat espanyola no te-
nen cap predisposició cultu-
ral, social o política, ni tam-
poc cap incentiu intern o ex-
tern, per accedir a aquesta 
demanda. Com expressava fa 
just un any en aquest diari 
(“Aparcar el referèndum”), 
una consulta d’autodetermi-
nació en els termes que de-
mana l’independentisme no 
se celebrarà. Ni hi ha interès 
a Espanya, ni amb la geopolí-
tica actual tampoc a Europa. 
Tenir-la com a única opció 
comporta un desgast enorme 
per a les pròpies files i per a la 
societat catalana en conjunt.  

La política, en canvi, ha permès obrir una 
via inèdita: la taula de diàleg. La fórmula 
més barata per fer-la naufragar és negar-la 
si el govern espanyol no accepta d’entrada 
l’autodeterminació, que és la seva línia ver-
mella. Vist des de Madrid, aleshores la tau-
la ja no és de negociació sinó d’imposició i 
així poden passar els governs i els anys. 

La taula, en canvi –mentre en paral·lel 
es treballa perquè les persones empreso-
nades o fora de Catalunya puguin tornar a 
casa el més aviat possible–, es pot aprofi-
tar per plantejar-hi una proposta alterna-
tiva. Per a això cal una reflexió prèvia: 
quins són els eixos que defineixen un es-
tat o que permeten assimilar-s’hi encara 
que un territori no estigui definit com a 
tal. Dit d’una altra manera, en clau inter-
na, però també mirant a Europa i el Medi-
terrani, l’estat per a què es vol?  

Aquesta proposta l’haurien de consen-
suar els partits independentistes i els que 
no ho són. Així, el proper president de la 

Generalitat podrà parlar davant del go-
vern d’Espanya amb un suport parlamen-
tari més ampli que si ho fa només en nom 
de l’independentisme. Per descomptat, 
els extrems a banda i banda no hi estaran 
d’acord. No cal preocupar-se’n. No es go-
verna per als (o al dictat dels) extrems.  

La discussió i formulació d’aquests ei-
xos bàsics ha de ser simple. No ha d’embo-
licar-se com en l’agònic debat de l’Estatut 
del 2006, en què, com va expressar el pre-
sident Jordi Pujol, “no ens vam agradar”. 
No es tracta tampoc de cercar etiquetes 
(federalisme, confederalisme, terceravi-
isme...) que sense concretar-ne els termes 
no signifiquen res. L’important és la subs-
tància, no el nom. Per fer-ho, comptem 
amb el coneixement –oblidat– d’aquells 
catalans que han participat de l’Estat o en 
coneixen els ressorts. La seva expertesa 
pot ser útil per trobar vies alternatives per 
superar dificultats.  

Hi ha una altra reflexió pertinent per 
a l’independentisme. Estendre la mà als 
catalans no independentistes que volen 
un més i millor autogovern serà sempre 
una millor targeta de presentació que ser 
vist com un moviment que els deixa de 

banda i només aspira a poder 
guanyar per la mínima. L’ac-
tuació de l’Estat ha mostrat 
les deficiències de la demo-
cràcia espanyola, però també 
ha evidenciat que alguns in-
dependentistes, després 
d’anys de lluitar amb el drac, 
fàcilment es poden convertir 
en drac. I si això intran-
quil·litza en els propis ren-
gles, com voleu que no ho fa-
ci en els aliens? 

En comptes de persistir en 
l’empat o en l’espera de des-
nivellar-lo per un mínim per-
centatge que, a la pràctica, 
tampoc resoldrà la qüestió 
–pels motius que deia Siebe-
rer–, ¿no seria més eficient 
que els que ho volen tot vul-
guin una mica menys i els que 
volen menys vulguin una mi-
ca més? Si la societat catala-
na percut més cohesionada, 

les seves demandes tindran més força i 
més possibilitats d’èxit. Aquest punt a l’ho-
ritzó no serà una renúncia de ningú. Al 
contrari, si la propera generació de cata-
lans compta amb un autogovern més ferm, 
amb més capacitat d’acció, amb una Gene-
ralitat punt de referència per a Brussel·les 
al sud d’Europa, la dècada que ara tan-
quem no haurà estat en va. 
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