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L'estat de l'Estat català
La celebració, ara fa tres setmanes, a la Floresta, del debat 'L'estat de l'Estat', sobre el procés català, va
permetre aprofundir en qüestions d'interès general que són indestriables de la consecució d'un Estat
independent, com ara les polítiques socials. Aquestes polítiques són vitals per a construir un nou marc
de convivència més just i igualitari i veritablement democràtic, i el sotmetiment de Catalunya a l'Estat
espanyol és un mur de formigó contra aquestes polítiques socials, contra aquest nou marc i contra
principis democràtics bàsics com el dret de decidir i la llibertat d'expressió, principis que, com sabem,
estan criminalitzats i perseguits pel govern i els tribunals espanyols.
L'Estat espanyol, per més que digui, sap perfectament que el procés català és del tot imparable en termes
democràtics -no pot utilitzar els tancs, i la inhabilitació de la presidenta del Parlament i d'altres polítics és
insostenible dins la Unió Europea-, i intenta esberlar-lo des de dins. És a dir, fomentant la divisió entre Junts
pel Sí i la CUP. Aquesta praxi política no és nova, es remunta als temps de Mariacastanya i es resumeix en el
famós 'divideix i venceràs', però és l'únic recurs que li queda a l'Estat per aturar, o si més no alentir,
l'inevitable naixement de l'Estat català. Arribats aquí, coincideixo amb el parer que van expressar quatre dels
ponents -Lourdes Ciuró (PDECat), Antoni Castellà (Demòcrates), Ramon Piqué (CUP) i Pere Pugès (ANC)en el sentit que l'únic perill és que els partits polítics caiguin en el parany de l'Estat i es barallin entre ells.
Catalunya té molts segles d'història i és prou coneguda la seva tendència a les picabaralles internes, fins al
punt que han estat sovint la font dels seus mals.
Una mostra penosa d'aquestes picabaralles l'hem tinguda aquests dies amb el tema de la crema de fotografies
del rei espanyol per part de la CUP i que palesa les diferents concepcions de lluita que tenen aquesta formació
i Junts pel Sí. La primera, des de fora del sistema, i l'altra des de dins. Totes dues són respectables i totes dues
són discutibles. Però em sembla que tant la intel·ligència com el sentit comú demanen que totes les
diferències, absolutament totes, es dirimeixin a porta tancada. La instrumentalització dels mitjans de
comunicació per a la tramesa de retrets i per presentar-se com a més independentista que l'altre, em sembla un
espectacle impropi de persones intel·ligents. D'incoherències i contradiccions n'hi ha per totes bandes, però
quan hi ha en joc la fita més noble que pot assolir un poble, que és la de la seva llibertat, tots els seus lluitadors
s'han d'empassar un munt de gripaus i no perbocar-los fins el dia que hagin travessat el reixat. Tot el que no
sigui això no és intel·ligència, és inèpcia.
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