
| Punt de Vista | 5EL PUNT AVUI
DIMECRES, 1 DE FEBRER DEL 2017

Alejo Vidal-Quadras, EXEURODIPUTAT DEL PP I LÍDER DE VOX

“Fora de l’estat de dret els conflictes
es resolen per la força”

La frase del dia

“La clau serà la
normalitat amb la
qual afrontem la
substitució d’una
legalitat per una
altra

i una cosa hem après des que es va
encetar aquesta nova etapa en la
història de Catalunya és que els

analistes polítics s’han convertit, més
que res, en descriptors d’esperances de
futur. Saber què passarà és clau per si-
tuar-se, i sovint el futur és més espe-
rançador que el present, sempre ple de
problemes irresolubles. El futur de Ca-
talunya és un territori desconegut,
com també és alhora previsible si te-
nim en compte que és en el present on
hi ha les arrels del que pugui passar. La
millor manera de preveure el futur és
crear-lo, i a la llum del que s’està fent a
hores d’ara podem arribar a algunes
conclusions. La manca de previsibilitat
–l’arbitrarietat– de l’Estat espanyol
amb Catalunya ha accentuat també les
motivacions cap a un estat propi.

ARA QUE ELS PRESSUPOSTOS s’han desen-
callat, i la legislatura arrenca de nou,
amb una meta claríssima: ser capaç de
muntar un referèndum d’autodetermi-
nació homologable a escala internacio-
nal que permeti saber quin ha de ser el
futur polític del país.

DESPRÉS DEL 9-N, l’Estat espanyol ha
canviat l’estil amb el qual afrontar el
sobiranisme. Abans esperava que el
moviment mateix s’esbravaria –vícti-
ma del tripijoc polític clàssic– i ara pro-
va de frenar-lo amb tot l’instrumental
de l’Estat: fiscalia, tribunals, institu-
cions, diplomàcia, etc., encara que no
s’ha pogut impedir que es faci servir el
fòrum de la UE per explicar la voluntat
catalana d’autodeterminació a la resta
del poble europeu. El govern espanyol
hauria pogut vèncer el sobiranisme al
seu propi terreny, entrant en la campa-
nya pel no en un referèndum acordat,
però fer això va contra el seu propi
ADN, contra la ideologia de fons d’un
estatisme que es veu a si mateix com a
sagrat, més que constitucionalment
immune. Hauria estat una bona opor-

S tunitat per entrar en el marc mental de
les democràcies liberals europeistes,
però s’ha desaprofitat per tornar a les
essències més cruament nacionalistes,
i revestir-se del populisme de moda la
intransigència del poder a la bruta.

EL SOBIRANISME L’HA ENCERTAT en no
sortir del relat democràtic més estricte
i pur, el que ho fia tot a votar i construir
un nou marc legal que garanteixi més
justícia, igualtat i oportunitats per a les
classes mitjanes que han donat em-
branzida a aquest projecte. Però a
aquestes classes mitjanes no se les pot
espantar, ni portar-les a terrenys enca-
ra més plens d’incertesa que les de l’au-
tonomisme. La dinàmica d’un sobira-
nisme que vol mesclar-ho tot amb els
idearis de la vella revolució pendent no-
més faran que embolicar la troca.

ENCARA QUE EL FUTUR estat català tingui
les seves incerteses, sempre seran més
esperançadores que no la trista realitat
d’un Estat espanyol que cada dia ens
mostra les seves debilitats: des del mal
ús del diner públic en infraestructures

i monarquies, fins al forat immens de
les pensions, o la ineptitud que ha im-
pedit refer el sistema productiu des-
prés de la crisi de la construcció.

EL QUE SÍ QUE PODEM PREVEURE, però, és
que es farà tot el possible, des de l’Es-
tat, perquè el referèndum previst, en
principi per al proper setembre, no es
pugui celebrar. L’Estat té la força i els
instruments legals, policials, econò-
mics per impedir que l’invent tingui
viabilitat, que sigui factible més enllà
de l’anècdota, que pugui ser equipara-
ble a d’altres processos d’autodetermi-
nació. Coneixent la política catalana,
llavors la temptació serà la de culpar-
nos els uns als altres, més que dirigir
les queixes als vertaders responsables
de l’impediment. Llavors, només que-
darà l’opció d’unes altres eleccions al
Parlament, de les quals, com de les últi-
mes, podria no deduir-se’n una majoria
percentual de vot independentista
–però sí d’escons–, cosa que significa-
ria el triomf indirecte de l’Estat.

L’ALTRA OPCIÓ ÉS QUE SÍ que hi hagi refe-
rèndum, que l’Estat estigui convençut
que el pot tolerar en virtut de la nul·li-
tat política que pugui seguir-lo. Llavors
el problema serà fer-lo efectiu, cosa
potser gens senzilla. Autodeterminar
una comunitat política com Catalunya
de manera unilateral no és fàcil, per
molta alegria i fanfarronada que hi po-
sem a dia d’avui. És aquí on s’haurà de
fer un salt al buit, encara que és previsi-
ble que des de les institucions s’estan
creant xarxes i ponts per sortejar-lo.

LA CLAU SERÀ LA NORMALITAT amb la qual
afrontem la substitució d’una legalitat
per una altra, sobretot com ho encara-
ran tots aquells a qui la república cata-
lana els sona a estat policial o a enga-
nyifa. Com sabem tots els catalans, els
estats s’acaben imposant, abans o des-
prés. S’imposarà el nostre?
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eixeu estar Pla i
Gaziel, Vicens Vi-

ves i Ferrater Mora;
per entendre l’ànima
catalana, convé recór-
rer a autors més pro-

funds. Pere Calders, per exemple. El
protagonista del conte Demà a les tres
de la matinada, publicat el 1959, ha
construït tot sol un aparell per anar a la
Lluna, i la família intenta dissuadir-l’en
amb un ventall d’objeccions molt sen-
sates: que si ja té llicència de conductor
de coets, que allà dalt deu fer fred i hau-
ria d’endur-se roba interior de llana, que
potser no encertarà el punt on allunar ja
que mai no ha tingut gaire punteria…
L’home es nega a parlar de coses pràc-

tiques: “O ens esforçàvem per aconse-
guir la volada èpica necessària o tallava
en sec qualsevol intent de seguir par-
lant.” Aquest és l’esperit que s’ha apo-
derat del procés, i que es manifesta
amb una nitidesa estrident en reunions
en petit comitè com les que animava el
senador que fou jutge. Qui ha concebut
la idea, grandiosa i meravellosa, d’anar a
la Lluna va avançant els preparatius per
enlairar-se a l’hora establerta, mentre
els del seu entorn, incapaços de deixar
de tocar de peus a terra, li segueixen la
veta i amb prou feines gosen dir res per
no contrariar-lo. La gràcia de Calders és
convertir un conte aparentment d’hu-
mor en el retrat de l’individu convençut
que la grandesa de la seva missió apla-
narà màgicament tots els obstacles
que puguin sorgir. Llegit al cap de més
de mig segle, agafa una dimensió pre-
monitòria de l’ingredient bàsic de l’em-
branzida sobiranista: la confiança des-
mesurada en les pròpies previsions i el
rebuig de qualsevol notícia adversa.
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Demà a les
tres

Aquest és l’esperit que s’ha
apoderat del procés




