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E
ls lectors d’aquest diari saben
de sobres que sóc partidari del
pacte i del consens per afrontar
amb possibilitats d’èxit el repte

dificilíssim al qual ens enfrontem col·lec-
tivament. Sigui quina sigui la direcció
que els ciutadans imposin en un referèn-
dum o en unes eleccions plebiscitàries.
Però també reivindico les conviccions
pròpies: Catalunya és una nació, Catalu-
nya té dret a decidir lliurement el seu fu-
tur, el debat públic recla-
ma una tercera via que do-
ni empara als partidaris
d’augmentar el poder de
Catalunya sense trencar
amb Espanya, i mentre
l’oferta d’aquest pacte no
es concreti, no aclareixi ter-
minis i no aporti avals, l’op-
ció sobiranista és l’única
que genera il·lusió i que dó-
na resposta als anhels
d’una majoria de ciutadans
de Catalunya.
Però una cosa és el meu

posicionament coma ciuta-
dà i una altra els pronòstics
com a comentarista: en vis-
ta dels resultats electorals i
dels estudis demoscòpics,
sense un pacte entre les
classes dirigents i les clas-
ses mitjanes –que inclouen
l’antic concepte de la me-
nestralia i el més actual
dels assalariats–, Catalu-
nya no té cap possibilitat
de guanyar la pugna amb
les forces poderoses de l’Es-
tat. Parlo de Catalunya en conjunt, per-
què les conseqüències d’una hipotètica
derrota sobiranista afectarien igualment
tots els ciutadans, siguin quines siguin les
seves preferències i el seu capteniment
amb relació a la independència.
Les darreres enquestes són clares: l’in-

dependentisme, avalat sobretot per les
classesmitjanes i populars, porta un avan-
tatge de gairebé quinze punts, però en re-
lació amb el conjunt del cens la seva victò-
ria no té la contundència necessària per
imposar en solitari una via unilateral a la
secessió. D’altra banda, els partidaris del
pacte, liderats per les classes dirigents,
obtenen un resultat molt magre, sense el
suport imprescindible tant per forçar el
pacte com per aturar en el darrer mo-
ment tot aquest procés.
Aquesta és un cop més la realitat. Un

possible empat d’impotències, en la feliç

expressió d’Antoni Puigverd en un arti-
cle publicat dilluns en aquest diari, en el
qual sostenia que Catalunya assisteix a
una revoluciómenestral que pretén capgi-
rar l’estructura social del país. Puigverd
troba que la meva proposta de pacte de
lleialtat entre les classes dirigents i les
classes mitjanes –que respecti i enfortei-
xi el resultat de la consulta– és “una
apel·lació al compromís angèlic”, fora del
marc de debat real, que es limita al repar-

timent del poder. “La menestralia –diu–
no té interessos compartits amb l’elit
espanyola i vol accedir a dirigir Catalu-
nya. Per això aquesta batalla serà cruen-
ta: molt més del que les bones intencions
pactistes poden suggerir”.
El que defenso es basa precisament en

el fet que comparteixo aquest diagnòstic:
precisament perquè la batalla serà cruen-
ta, lamanca d’acord és una gran irrespon-
sabilitat. Només un pacte lleial pot evitar
que tots hi sortim perdent. No parlo de la
renúncia a les pròpies conviccions, sinó
del compromís mutu de donar suport a
qui aconsegueixi el suport majoritari dels
ciutadans. Precisament perquè aquest és
un país petit, dèbil en un context de com-
petència global i pobre en recursos, per-
què les lleis espanyoles i els tractats inter-
nacionals s’alcen com un mur, perquè els
partits espanyols no dubten a renunciar

al perfil propi a l’hora d’actuar amb rela-
ció a Catalunya i perquè un nou fracàs ca-
talà no equivaldria amantenir l’statu quo,
sinó que comportaria la pèrdua de bona
part de les llibertats conquerides a l’inici
de la transició.
També diu Antoni Puigverd que els

pactes, en tot cas, vindran després de la
batalla. Aquí, opino exactament el contra-
ri: els pactes o vénen ara o ja no vindran;
després de la batalla no hi haurà marge

per a res més que per a lle-
par-se les ferides. El pacte
ha de ser acordat ara, per-
què només ara tindria la
virtut de convertir en inclu-
siu el procés i recuperaria
els perdedors com a prota-
gonistes d’una defensa uni-
tària de Catalunya, sigui
quin sigui el camí escollit.
No sóc un ingenu ni es-

tic tocant sonates de violí:
ara per ara no veig cap
senyal que el pacte s’esti-
gui gestant; simplement
constato que, si no es pro-
dueix, Catalunya i els seus
ciutadans tenen molt
poques possibilitats. El que
està en joc en els propers
mesos no és com es repar-
teix el poder a Catalunya,
sinó la supervivència de les
classes mitjanes i del país
mateix tal com l’hem cone-
gut des de la recuperació
democràtica.
Les classes dirigents to-

tes soles, sense la gent, no
tenen prou força ni en la seva pugna amb
les oligarquies de l’Estat, ni per pensar
que arribat el moment podran controlar
un procés que no lideren. Les classesmit-
janes tampoc no poden resistir totes soles
l’embat del poderós aparell de l’Estat i es
condemnarien a repetir fracassos histò-
rics si cauen en l’error de combatre simul-
tàniament l’economia transnacional, les
oligarquies de l’Estat i les elits catalanes;
sense la complicitat de les empreses que
generen el gruix del PIB, sense l’experièn-
cia dels qui ja han liderat el país i sense
els contactes exteriors de les classes diri-
gents, tampoc no podran imposar-se.
Per la via del desacord i la fragmenta-

ció, Catalunya no s’encamina a cap revo-
lució, sinó al suïcidi. No és el que voldria
que passés, però sense pacte és el que
crec que passarà. I també seria una irres-
ponsabilitat no assenyalar-ho.c

Malaconsciènciaretroactiva?

H
i hametàfores que fan for-
tuna. A la convulsa Itàlia
–i perdonin la redundàn-
cia– dels anys noranta, es

va donar el nom de Mani Pulite a una
investigació judicial de gran enverga-
dura sobre la corrupció dels partits,
que va liderar el jutge Antonio di Pie-
tro i que va culminar amb la refunda-
ció de la política italiana per sanar–su-
posadament– el cos de l’Estat, infec-
tat per tangentopoli. Mani Pulite era
una imatge de regeneració contra les
mans brutes dels que havien convertit
el sistema en una cova de lladres.
Aquella purga benintencionada impul-
sada amb nobles objectius va acabar
afavorint l’ascens i consolidació de
Silvio Berlusconi i la seva sigla. ACata-
lunya, alguns polítics, fa uns anys, tam-
bé cridaven ben alt “mans netes”, em-
portats per una admirable vocació de
fer dissabte a fons. En un altre sentit,
molt ben explicat per Jean-Paul Sar-
tre en una de les seves obres teatrals
més conegudes, les mans brutes es re-
lacionen amb la forçosa ambigüitat
moral dels que busquen el poder i sa-
ben que només amb idealisme ningú
no s’assegura la victòria. El pacte amb

el diable, que segons Max Weber im-
plica la tasca política, embruta les
mans i, a vegades, també els peus.
El concepte de les mans netes se-

dueix. Perquè promet netedat, pulcri-
tud, higiene. Qui pot estar en contra
d’això? El problema comença quan
l’escombra l’exhibeixen els fanàtics o
els cínics, o aquells que –amb habili-
tat– barregen l’actitud frenètica del fa-
nàtic i la resistència impàvida del cí-
nic. Tots els enemics de la democràcia
tenen, en l’interior del seu uniforme,
aquesta doble ànima del cínic-fanàtic,
la qual cosa els permet presentar-se
coma salvadors providencials que per-
segueixen incansables el mal. El con-
trari del càrrec corrupte no és el popu-
lista que intenta guanyar cada dia als
tribunals el que no pot assolir a les ur-
nes, sinó el polític responsable que evi-
ta tripijocs i zones d’impunitat.
Els nostàlgics de règims de trista

memòria acostumen a ser grans entu-
siastes de les mans netes perquè
veuen en qualsevol porqueria, verita-
ble o fictícia, una palanca per créixer.
És una lògica tan vella com tramposa.
Perquè és innegable que qualsevol dic-
tadura és sempre, per definició, un sis-
tema més corrupte del que cap demo-
cràcia pugui arribar a sermai. Laman-
ca de llibertats essencials i la política
del terror permeten tota mena de cor-
rupcions, que ja no són percebudes
com a tals. Només cal pensar en el
franquisme per certificar que parlem
de realitats històricament provades.
Alguns, sota la bandera de les mans

netes, volen omplir les presons amb
tots aquells que consideren enemics.
Però no són aquests farsants el que em
preocupa. El que m’inquieta és la su-
ma de voluntats i d’interessos que fa
possible que elements d’aquesta mena
siguin els grans protagonistes d’ara
mateix.c
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Pactepera l’endemàosuïcidi

E
ncara que en desús, la mala
consciència és individual i pot
ser col·lectiva. Com la por. I,
pot ser també retroactiva? Te-

nimun passat sentimental que es veu cul-
pabilitzat i sacrificat als altars de la mo-
dernitat, o de la postmodernitat. O del bo-
nisme. O del que és fashion i políticament
correcte. Per la realitat virtual i la Play
Station.
Els nens urbans de Sants, Horta o Sant

Andreu van tenir durant anys, en el zoolò-
gic i en els circs, l’únic contacte amb la
naturalesa i el món animal. Allà, els que
no tenien casa alMaresme, la Costa Brava
o La Molina, van treure les dents de llet i
van aprendre a mirar. Entre olor de fera,
mocs, bufandes, crits i rialles, pa sec per a

les bèsties de peülla, fixador i berenars
pre-McDonald’s. Anar al zoo o al circ era
el premi a qualsevol cosa ben feta, una ce-
lebració, un desig realitzat. Quelcom per
explicar. Un esdeveniment menor i –per-
donin– líric. I un aprenentatge. La relació
home-animal s’establia d’una manera na-
tural, ni intel·lectualitzada ni perversa. Ni
carrinclona. La jerarquia biològica encara
no s’havia subvertit, encara queWalt Dis-
ney ja havia començat el seu apostolat glo-
bal de superxeria emocional. Els animals
que en el cinema parlaven, raonaven i es
comportaven com humans, no tenien, ni
tenen, res a veure amb la contemplació de
la vida i les seves crueltats. Per això, quan
La Vanguardia noticiava al detall allò de:
“un nou inquilí al nostre zoo” o “ens visita
el Gran Circ Americà”, la ciutadania es
posava en marxa.

Eren altres temps. Més incivils? Els
grans envellien a casa, el pollastre era la
menja dels diumenges, la mort no s’ocul-
tava, i Floquet deNeumoria engabiat, pe-
rò comun català universal… aquí i ara:pu-
ra antropologia.
Els animals ja no podran ser als circs, i

al zoològic l’espera un futur dubtós. La re-
lació de l’home amb el món animal s’ha
ideologitzat. Les decisions polítiques, a
cop de llei, no haurien d’ocultar que el
tracte amb l’entorn, la flora i la fauna, són,
també, un assumpte ètic i moral. I d’edu-
cació. És difícil institucionalitzar la com-
passió, i relativament fàcil avivar la cursi-
leria animalista. Aviat ens culpabilitzaran
pel nostre passat sentimental. És possible
que, algun dia, ens activin la mala consci-
ència retroactiva, la nostra i la dels nos-
tres pares? No ho hauríem de descartar.c
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