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“Per no tenir urnes, ni paperetes, ni cens, ni majoria social
per fer l’1-O, déu-n’hi-do com n’estan, de preocupats”

La frase del dia

“Tenim un
model que suporta
molt malament les
discrepàncies, per
petites que siguin, a
les quals
s’atribueixen uns
suposats efectes
corrosius

a fa molt temps que l’independen-
tisme havia teoritzat que, a l’hora
de la veritat, l’espai dels comuns

no es podria quedar al marge de la pug-
na amb l’Estat que pretén simbolitzar
el referèndum. Estaven convençuts
que, malgrat que es volguessin situar a
mig camí, no podien quedar fora de la
foto i que, quan arribés l’hora de la veri-
tat, no voldrien tenir segons quins
companys de viatge. Els comuns també
n’eren conscients, per això han mirat
de gestionar el calendari i de mantenir
viu l’espai del sobiranisme sense que ai-
xò els signifiqui ser arrossegats per un
corrent que no creuen que sigui el seu.

LA DECISIÓ DE LA COORDINADORA nacio-
nal de Catalunya en Comú de donar su-
port a l’1-O com a “mobilització legíti-
ma” i “acte d’afirmació del dret a deci-
dir” és l’últim intent en aquesta línia.
No ha faltat qui ha sortit a fer evidents
les contradiccions que aquesta decisió
significa respecte de la posició que ha-
vien pres alguns dels líders dels co-
muns. Una reacció perillosa pels qui
han protagonitzat les seves pròpies gi-
ragonses i han modificat el seu full de
ruta a mig camí. Quins són els motius
de les reaccions pujades de to que s’han
produït contra la posició dels comuns?
Segur que són diversos, però entre tots
destaca que la crítica que es pugui con-
siderar el referèndum que planteja el
govern vinculant i amb garanties.

A MESURA QUE ENS ACOSTEM a l’1-O hi ha
dues grans preguntes. Què passarà si
no es poden posar les urnes i quina serà
la seqüència previsible si, contrària-
ment, sí que es pot votar. Cada cop hi
ha més informació sobre quin és l’ob-
jectiu de l’independentisme en el cas
que l’estratègia de l’Estat per frenar el
referèndum aconsegueixi aturar-los.
La idea d’una mobilització permanent
pren força. A ningú se li escapa que qui
millor coneix l’espai del carrer són els

J qui venen de la mobilització social, i
aquí hi trobem la majoria de les cares
noves dels comuns com del sindicalis-
me, que també s’ha anat allunyant del
full de ruta del govern. Però si la pugna
de legitimitats acaba al carrer la impli-
cació dels representants dels treballa-
dors i dels qui provenen o estan impli-
cats amb l’activisme serà clau per acon-
seguir un alt nivell de participació.

EN EL CAS QUE FINALMENT es pugui votar,
hi ha una sensació generalitzada que
no serà en un context de normalitat ab-
soluta, malgrat que s’insisteixi tant en
el #comsempre. Sens dubte que a això
hi ajuda la confusió que pot generar el
fet que hi hagi qui posi el focus a saber
quin percentatge dels possibles partici-
pants ho fan des d’una posició de pro-
testa. Arribat el moment, no seria es-

trany que tornéssim a repetir el debat
que es va produir en el post-27-S i 9-N a
l’hora de llegir els resultats. Es podria
considerar aquest un tema menor si no
es tingués en compte que la intenció
expressada és proclamar la indepen-
dència al cap de 48 hores si guanya el sí.

A L’INICI DE L’ACTUAL LEGISLATURA es va
marcar com a objectiu prioritari del go-
vern i de la majoria que li dona suport
eixamplar la base social de l’indepen-
dentisme. L’estratègia passava per se-
duir o fer sucumbir els comuns i, fins a
dia avui, l’evidència demostra que ha
fracassat. Una majoria que va aprovar
al Parlament una controvertida decla-
ració en la qual es declarava “l’inici del
procés de creació d’un estat català en
forma de república” i que proclamava
l’obertura “d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador
i actiu per tal de preparar las bases
d’una futura constitució catalana”.
Aquest procés constituent, que ni tan
sols ha començat, hauria pogut ser
l’element clau per implicar sectors di-
versos però, també, un risc de trencar
el difícil equilibri aconseguit entre els
que s’han conjurat per arribar fins al fi-
nal.

EL DEBAT POLÍTIC S’ALIMENTA de l’oposi-
ció del contrari i les pròpies posicions
es consoliden quan més tensió generen
en la pressió sobre les de l’adversari.
Però tenim un model que suporta molt
malament les discrepàncies, per peti-
tes que siguin, a les quals s’atribueixen
uns suposats efectes corrosius. Que-
den menys de tres mesos per l’1-O i a
mesura que ens acostem a aquesta da-
ta creixeran els interrogants i aflora-
ran posicions personals per expressar
dubtes o plantejar interrogants. L’es-
tratègia pot ser continuar mirant de
fer-les callar o assumir que l’acord és la
conseqüència de la discrepància.
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Assumir la discrepància
Tribuna

ntre amics i famili-
ars, tinc a prop un

bon grapat de professi-
onals de l’advocacia. I
quan parlem de l’es-
cassíssima presència
del català als tribunals,

invariablement expliquen que hi ha molts
magistrats i jutges que no dominen la
nostra llengua i abans d’embolicar-se en
traduccions i disquisicions complexes
opten pel castellà. És més fàcil per a tot-
hom i si el primer deure del lletrat és de-
fensar de la millor manera possible els
interessos del seu patrocinat, l’explicació
és versemblant encara que col·lideixi
amb el dret lingüístic bàsic. Però el que
realment posa els pèls de punta són les
dades de l’estudi elaborat per la Universi-
tat Autònoma segons el qual un 54% de

la informació parlada en un judici no s’in-
terpreta a la persona jutjada i un 2,7 de
les intervencions completes mai s’arri-
ben a traduir. Els investigadors han de-
tectat també 21 errors que poden influir
en el resultat del procés per cada hora
traduïda, un cada tres minuts. Per aca-
bar-ho d’adobar, es veu que hi ha alguns
intèrprets que s’atorguen el dret d’ex-
pressar idees pròpies, aconsellar o fins i
tot advertir l’acusat, la qual cosa òbvia-
ment depassa de molt les seves funci-
ons. Tampoc hi ajuda que alguns jutges
parlin tan ràpid que no doni temps a tra-
duir l’informe final o la sentència si es do-
na el cas. Val a dir que l’estudi està basat
en vistes on es feia servir l’anglès, el fran-
cès i el romanès, i que en el cas del català
potser hi hauria alguna correcció en po-
sitiu. Però vist el panorama no sorprèn
que el català encara sigui un estrany en
la majoria de sales de vistes i judicis. Qui
vols que s’arrisqui quan hi ha en joc la
pell.
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Català al jutjat

No sorprèn que el català sigui
un estrany en la majoria de
sales de vistes i judicis


