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Sembla evident que aquest titular dóna per superades polèmiques retrògrades com les que 
combaten el sentiment independentista sobre bases com ara que estem en una democràcia i per 
tant no hi ha lloc per plantejar un procés emancipador, quan ens hem fet un tip de cridar al carrer 
“en diuen democràcia i no ho és”, o que tenim una Constitució votada molt majoritàriament, quan 
encara ens pesen les circumpstàncias en què es va votar i a més, després de tant de temps, la 
major part de la població actual no la va votar. L'argument del trencament intern recorda 
l'integrisme de qui s'oposava fa molts anys al divorci; els arguments econòmics, quan s'arriba a 
certs extrems, tampoc haurien de ser determinants per mantenir una unitat no desitjada; el 
trencament amb “l'altre” s'exagera (per què no ens hauríem de continuar veient com si no res?); i 
les pressions dels pares, de la gran Europa, per què ens han de continuar condicionant?

Molt més preocupant és el menyspreu cap al sentiment identitari practicat per un important 
nombre de persones militants que suposadament són internacionalistes i/o contràries a l'estat 
però, inexplicablement, semblen sentir-se còmodes lluitant contra un estat ben gran i ben fosc i 
gens animades a construir un projecte propi, que lògicament seria més factible en un àmbit més 
petit. Aquest menyspreu, amb la corresponent falta d'integració a un sentiment social majoritari, va 
normalment unit a un desconeixement de la història del grup, identificant erròniament el sentiment 
nacional amb l'interès de la burgesia quan són tantes les evidències que desmenteixen aquesta 
identificació. L'escrit de Manuel Cruz publicat ahir a “El País” és un de tants que recull aquestes 
característiques, però el dibuix d'Eva Vàzquez que l'acompanya, potser per un error de la 
dibuixant i per allò de veure el got mig ple o mig buit, pot servir perfectament per il·lustrar 
sensacions oposades. En un món tan inhòspit com el ciment, un ocell que pot triar la seva gàbia, 
el seu jardí amb la porta oberta, és un missatge molt positiu. L'error és considerar que la gàbia 
negra té la porta oberta.

Com ja hem repetit des de diferents àmbits no forçosament independentistes però també 
independentistes, la burgesia catalana que ara representa CiU, deixant al marge la majoria dels 
seus votants, ha traït històricament el poble català, tot aquell que viu i treballa a Catalunya, al que 
ara hauríem d'afegir tota la població que està aturada a Catalunya, pactant el que calgués amb el 
seu suposat “enemic exterior”. A més, sembla tan evident a tots els ulls que el vestit 
independentista li queda gran a CiU com que aquesta coalició està intentant fer el que ha fet 
sempre amb el sentiment nacional: utilitzar-lo per tapar les seves vergonyes. Així doncs, continuar 
identificant independentisme amb CiU no ens porta més que a l'autoacompliment de la profecia.

Altra cosa és que la irrupció d'aquest sentiment al tauler polític ens hagi agafat amb el pas canviat 
a totes les persones que estem lluitant per un canvi social i que no tinguem preparada una 
alternativa “viable”  com ara, per a qui necessiti líders, que déu n'hi dó, una Teresa Forcades, 
antineoliberal, anticapitalista, coherent... Siguem realistes, demanem l'impossible. No estem 
treballant per una democràcia real? Continuem-hi! En el procés, simplement, s'ha introduït una 
variable. On és el problema sinó a donar per fet que el probable procés constitucional català el 
liderarà Artur Mas o qualsevol altre de CiU? On és l'autoconfiança?
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