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P
oques vegades una notícia
havia estat tandesitjada per
uns i temuda per uns altres.

El referèndum ja té data i pregun-
ta, acordades per CiU, ERC, ICV-
EUiA i la CUP. Així doncs, el 9 de
novembre de 2014 es consultarà la
ciutadania sobre la independèn-
cia de Catalunya. Hi haurà una do-
ble pregunta: la primera demana-
rà: Vol que Catalunya esdevingui
un Estat? Amb dues respostes: sí
o no. I les persones que votin que
sí en aquesta primera pregunta
podran respondre a aquesta al-

tra: En cas afirmatiu, voleu que
aquest Estat sigui independent?

Un pas decisiu en un nou pro-
cés que s’inspira en els bons exem-
ples de Gandhi o Luther King, lí-
ders de moviments pacifistes, po-
pulars, transversals i amb bones
maneres. Molts moviments so-
cials, culturals o polítics, com els
liderats per ells o la reivindicació
del sufragi universal femení, per
exemple, han estat il·legals i per-
seguits durant molt de temps, fins
que han deixat de ser-ho, via el
diàleg i la conciliació. L’èxit ha es-
tat fruit d’un gran esforç cons-
tant de moltes persones amb un
objectiu comú: canviar una situ-
ació que consideraven injusta. En

tots aquests casos, s’ha recorre-
gut un camí ple de dificultats i
s’ha suportat, sovint, les conse-
qüències de la violència exercida
per part de les persones i institu-
cions que volien que tot continu-
és com estava. Tot això ho il·lus-
tra molt bé el moviment antia-
partheid, recordat aquests dies
amb motiu de la mort de Mande-
la, un presoner que va esdevenir
president. Ho ha dit clar l’escrip-
tor Eduardo Galeano: «Hi ha mol-
ta hipocresia en aquesta espècie
de dol universal, molta llàgrima
de cocodril amb algú que va inte-
grar 60 anys la llista de terroris-
tes dels EUA i el seu nom no va
ser esborrat fins al 2008».

El moviment independentis-
ta català, minoritari fins fa uns
quants anys, tot i que des de fa se-
gles hi ha hagut defensors
d’aquesta causa, està començant
a caminar amb força. Per a mol-
ta gent, Catalunya té ara l’opor-
tunitat de ser en
plenitud. Caldrà
que els dirigents
polítics i la ciu-
tadania facin ús
d’un bon cap i un
bon cor per re-
córrer un camí,
que es preveu ple
de dificultats.

Cal tenir pre-
sent també que és molt proba-
ble que impedeixin la consulta
i que si es fa pot ser que els par-
tidaris del ‘sí’ perdin, ja que hi ha
gent que se sent espanyola, els

canvis també fan por a gent que
se sent catalana i el govern esta-
tal farà servir el seu poder per
defensar el ‘no’. I a això cal su-
mar la possible abstenció de per-
sones que s’evadeixen davant
de la possibilitat de triar, ja que

se senten catala-
nes i espanyoles,
i, per tant, còmo-
des sense la ne-
cessitat de mani-
festar-se a favor
o en contra de la
independència.

Tenint al da -
vant aquesta rea-
litat complexa i el

nou esdeveniment anunciat, s’es-
cau el famós vers de Hamlet, la
coneguda obra de William Sha-
kespeare: «To be or not to be: that
is the question».

W
ashington,  D.  C.  El
dijous passat, el pre-
sident Mas i pràctica-

ment dos terços del Parlament
de Catalunya van anunciar l’acord
per demanar al govern espanyol
permetre als catalans decidir
lliurement el seu futur. La res-
posta immediata de Madrid ha
estat la negació sense oferir al-
ternatives. Aquest cop de porta
no és una novetat. L’Estat espa-
nyol ni vol ni ha volgut atendre
el clam pacífic i democràtic de
la societat catalana dels últims
temps. Les peticions s’han re-
petit i la resposta sempre ha es-
tat el ‘no’.

El ‘no’ al Pacte Fiscal. El se-
tembre de 2012, Mas es reuneix
amb Rajoy i li presenta la neces-
sitat de millorar el finançament
català. Rajoy respon que la propos-
ta «és contrària» a la Constitu-
ció i l’acusa de propiciar «divi-
sió» i «inestabilitat institucio-
nal». Com a conseqüència, Artur
Mas convoca eleccions anticipa-
des i el Parlament català aprova
per majoria absoluta una resolu-
ció per convocar una consulta
per tal que els catalans puguin
determinar «lliure i democràti-
cament el seu futur col·lectiu».

La carta del ‘no’. El juliol de
2013, Mas s’adreça formalment
a Rajoy exposant-li «la necessi-
tat d’abordar el diàleg i la nego-
ciació que permetin al poble ca-
talà celebrar la consulta, d’una
manera pactada, en el termini

més breu possible, dins els marcs
legals que s’estableixin». Gaire-
bé dos mesos després, Rajoy res-
pon negant el diàleg: «El millor ser-
vei a la legitimitat democràtica
que vostè invoca és respectar el
marc jurídic», ignorant que és
precisament aquest marc jurídic
el que no aporta solucions per re-
soldre la situació.

El ‘no’ a la ‘Tercera Via’. El se-
tembre de 2013, el catalanisme
‘unionista’ comença a parlar d’una
«Tercera Via» com a resposta a
la reivindicació independentista.
La idea té un ampli ressò en mit-
jans espanyols, malgrat la inde-
finició del concepte. Molts cata-
lans i espanyols hi veuen un in-
tent d’afavorir el diàleg amb
Madrid, però Rajoy menysprea
la idea: «No sé exactament en què
consisteix la ‘Tercera Via’».

El ‘no’ al PPC. L’octubre de
2013, Alícia Sánchez-Camacho
planteja un model de finança-
ment únic per a Catalunya per

millorar la precària situació de
les finances catalanes i alhora
frenar el que considera el desa-
fiament de Mas. La proposta és
desacreditada 24 hores després pel

seu propi partit, que la menysté
apel·lant a la solidaritat entre es-
panyols i oblidant les excepcions
d’hisenda pròpia del País Basc i Na-
varra.

El ‘no’ al PSC. El novembre
de 2013, l’expresident català Jo-
sé Montilla interpel·la Rajoy al
Senat sobre la necessitat de con-
cretar la ‘Tercera Via’ i abordar
una reforma territorial a Espa-

nya per trobar l’encaix per a Ca-
talunya: «Dialogar sense mou-
re’s només pot fer augmentar la
frustració i el deteriorament de
la situació», li diu Montilla. Rajoy
respon tornant a negar el diàleg
emparant-se en la Constitució:
«Crec en la unitat nacional i crec
que la sobirania és del conjunt
dels espanyols».

El ‘sí’… per negar el diàleg. La
única moció aprovada pel PP so-
bre la ‘qüestió catalana’ al Con-
grés la va presentar fa dos me-
sos el partit espanyolista UPyD
atribuint el «dret a decidir» a tot
el poble espanyol i subratllant
que «sota cap concepte» una part
de la ciutadania pot decidir so-
bre l’organització territorial de
l’Estat.

Catalunya té una llarga tradi-
ció d’autogovern, de compromís
democràtic i de lluita per la re-
cuperació de les llibertats (des
del s. XVIII, contra l’absolutis-
me francès, al s. XX, contra el fei-

xisme franquista). Des de la recu-
peració de la democràcia l’any
1978, els catalans han votat ine-
quívocament i majoritàriament
a favor de la recuperació de l’au-
togovern perdut durant segles, i
sempre apostant per la negocia-
ció amb Espanya per trobar l’en-
caix que reconegués la seva iden-
titat nacional.

L’esgotament social per un
tracte fiscal injust, els constants
menyspreus i intents per frenar
el progrés natural de la llengua i
cultura catalanes, o decisions ju-
dicials polititzades contra la iden-
titat i autonomia de Catalunya
han canviat la mentalitat a mili-
ons de catalans: la gran majoria
ja no accepta seguir sent una re-
gió d’Espanya en les condicions
actuals.

Avui, la reivindicació catala-
na està liderada per la societat
civil d’una manera pacífica i trans-
versal, que vol exercir el dret ci-
vil i democràtic més fonamental.
Vol votar si Catalunya ha de ser
un Estat independent que pugui
decidir la seva relació amb Espa-
nya i la Unió Europea. Els partits
catalans al Govern i els princi-
pals partits de l’oposició han in-
tentat reiterades vegades dialo-
gar amb Madrid, però malgrat la
intensitat, constància i caracte-
rístiques d’aquest clam social,
cívic i democràtic, el Govern de
Madrid nega el diàleg.

Qui té por a la democràcia?
Qui té por a votar?

* Gustau Alegret, periodista corres-
ponsal als EUA; Raimon Puigja-
ner, emprenedor consultor inter-
nacional; Arnau Gallard, especia-
lista en relacions internacionals.
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