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Retallada electoral
QUÈ HA DE FER ARTUR MAS?
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Per mi, una possible sortida seria la
constitució d’un Govern d’unitat presidit
per algun diputat de prestigi acceptat per
la gran majoria de les forces polítiques. O
com a mínim un Consell Executiu que
aplegués totes les forces de la tradició
catalanista democràtica. Crec que el
president Mas hauria de dimitir, perquè
s’hi va presentar per obtenir una majoria
excepcional que no ha obtingut ni de bon
tros. Un Govern així és difícil, però jo
vaig formar part d’un, en moments durs,
com són aquests, i seria factible si
tothom parlés amb franquesa. Un Govern
de coalició serà insuficient en aquest
moment perquè amb el context social i
econòmic es desgastarà molt ràpidament.

Artur Mas hauria de trobar
l’encreuament entre la tangent nacional i
la tangent social per mirar de lligar-les.
Potser tots plegats hem viscut aquests
darrers mesos amb un excés d’alegria,
sense albirar prou la complexitat del
procés. Penso igualment que el president
de la Generalitat hauria d’explicar més a
fons el que suposa un procés de
sobirania, detallar els costos que
implicaria. Fer, en certa manera, un
discurs més churchillià, una mena de
poètica de la dificultat, exposar sense
embuts un discurs de «sang, suor i
llàgrimes». Cal dir a la ciutadania que la
constitució d’un Estat propi té els seus
riscos, té un preu.

Més que què ha de fer Artur Mas, a mi
em preocupa què han de fer la resta de
les forces polítiques. Mas ha quedat molt
tocat; però, si plega, crec que no hi
hauria més sortida que convocar noves
eleccions. El que sí que ha de fer Mas és
enterrar per sempre la seva supèrbia. De
les lectures que es fan de les eleccions,
veig que només es fan sumes entorn del
tema nacional, però no s’analitza prou el
vessant social dels resultats. Esquerra
Republicana, per la seva banda, crec que
ha de forçar al màxim CiU a retallar la
seva política de retallades. I, tots plegats,
hauríem de parlar menys de tenir un
Estat propi i molt més de quin tipus
d’Estat propi estem parlant.

L’escenari és diabòlic. A CiU se li ha
fet més costerut el terreny de joc. El
moment reclama un govern de front
ampli, de quasi concentració. No es pot
carregar tota la responsabilitat en ERC,
que no va anticipar les eleccions. Mas
ha de convocar almenys el PSC, per bé
que Navarro ja té prou feina. L’interès
general hauria de portar Mas a
emplaçar simultàniament ERC, el PSC
i ICV. En cas que això no fos possible,
la possibilitat apuntada per Junqueras
de donar suport extern a CiU fa
compatible l’agenda nacional (consulta)
i la gestió del dia a dia, però té els seus
riscos si no es produeix un canvi
profund en la política econòmica.
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El neoliberalisme independentista ens
vol enredar amb jocs de mans
parlamentaris i amb consultes per a les
calendes gregues, però el seu full de ruta,
el que no va revelar en convocar les
eleccions, va ser que la pròxima
legislatura seria la de la desigualtat
galopant, la de la injustícia sagnant, la de
la democràcia agonitzant. I se’ls ha de
deixar que es rosteixin en el seu propi
suc: les classes populars catalanes
només tenen el patrimoni de la pròpia
lluita, amb la qual, com sempre,
preservaran el país, que no és poca cosa,
entre les tenalles euroespanyoles i la
hipocresia dels independentistes de
prestat.

El meu parer és que Artur Mas s’ha
quedat sense legitimitat. Va ser ell qui va
decidir dissoldre el Parlament i va
demanar una majoria excepcional. No
la té. La política és molt més que una
suma matemàtica. Tot el procés està
viciat des del moment en què es
convoquen unes eleccions a partir
d’una manifestació. I una manifestació
que no va ser convocada per CiU, ni pel
Govern. Crec que Mas hauria de dimitir
i CiU assumir la seva responsabilitat.
El que no pot ser és que, a més, ara ell
reclami a forces de l’oposició que es
corresponsabilitzin de la crisi, paraula
que no ha sortit durant la campanya. I
benvinguts a la realitat.

Mas hauria de dimitir, anar-se’n. Ningú
no s’esperava aquests resultats, però la
gent ha parlat. S’ha expressat la
voluntat d’un poble, i en aquesta veu
crec que el rebuig a les retallades ha
estat cabdal. D’unes eleccions
preparades com a plebiscit n’ha sortit
una forta patacada al Govern. Si vol
continuar com a president, Mas hauria
de fer dues coses: aturar les retallades
i convocar com més aviat millor un
referèndum d’autodeterminació. Les
forces d’esquerra, per la seva banda, si
no ho fa, han de votar en contra de la
seva investidura, i combatre les
polítiques neoliberals no solament al
Parlament, sinó també al carrer.

Si el senyor Artur Mas vol pavimentar
el camí cap a una Catalunya
independent, ho té relativament senzill:
ha d’acompanyar el procés d’una
aposta de regeneració democràtica.
Seria una manera d’obligar ERC a
seguir-lo. Mentrestant, foc d’encenalls.
Ningú no pot demanar a ERC que es
converteixi en còmplice de l’opacitat,
dels escàndols sanitaris, de la
repressió i les mentides de Felip Puig,
del sotmetiment dels mitjans... Encara
hem de sentir una proposta seriosa de
país modern i transparent per part de
CiU... Quin partit donarà suport a un
projecte tant d’esquena a la
democràcia, tant d’esquena al ciutadà?

