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Doble cordó sanitari

Les grans crisis econòmi-
ques solen qüestionar
l’estabilitat social i el
consens polític que, du-
rant les èpoques de va-

ques grasses, tothom dóna per su-
posat. La gran depressió de 1929
atià l’emergència de dos extremis-
mespolítics, feixismeicomunisme,
d’una lletjor ferotge, idesembocàen
la Segona GuerraMundial. Amb la
mateixaregularitathistòrica, lacri-
si actual ha revifat els seus propis
fantasmes radicals.

A l’esquerra, el moviment anti-
sistema dels indignats, ara per ara
ensucrat i boirós, unamena demu-
tació de l’antiautoritarisme burgès
del 68, ambun toc autòctond’anar-
quismemés esperantista (d’un ve-
getarianisme i higienisme que lliga
bé amb la preocupació dels indig-
natsper fregarplaçaCatalunya)que
faiero.A ladreta,undiscursantiim-
migrant, cataclísmic, de defensa a
mortde l’estatdel benestar, enpart
construït sobre les preocupacions
legítimes dels barris marginals i
dels perdedors de la crisi, però so-
vint encapçalat per individus poca-
soltes,d’unacrueltatpertorbadora,
més faieros que esperantistes.

Per la sevabanda, a laclassepolí-
tica democràtica, dins i fora del go-
vern, li correspon ara denunciar
tots dos extrems amb rotunditat i
excloure’ls aixecant un doble cor-
dósanitari.Perquè, sí, éscert, els in-
dignats tenen,comtotsnosaltres, el
dret a expressar-se, reunir-se ima-
nifestar-se lliurement. Però no a
ocupar permanentment un espai
públic. Suposem que un sol indivi-
du, jo mateix, indignat per alguna
raó, decidia creuar el seu cotxe i al-
trespertinencesalbellmigde lapla-
ça de la vila fins a obstaculitzar el
moviment de la resta del veïnatge.
¿Noem faria fora la policiamunici-
palambl’aprovaciódetothom?Na-
turalment, algun indignat podria
adduir que hi ha una diferència de
quantitats: ells sónmolts; jo, un de

sol. El problema, però, és que si la
sevadefensa ésnomésnumèrica, el
seudret d’ocupaciódeixaria d’exis-
tir automàticament des del mo-
ment que el conseller de l’Interior
procedís a desallotjar-los en nom
del milió i escaig de vots, unes mil
vegadesmés que els ocupants, que
obtingué el seu partit.

Els indignats, per descomptat,
també defensen l’ocupació perquè
les seves raons són justes, els seus
motius purs i el seu comportament
simpàtic i innocent. Però, per què
hemd’acceptar que elsmòbils de la
seva indignació sónmillors que els
de lameva indignacióoelsd’unaal-
tra secció de la societat, comara els
votants xenòfobs? Si els indignats
insisteixenquetenenraó,ésperquè
s’hanconvertit enpart i jutgede les
seves demandes. Ara bé, un només
potser jutgede lessevespròpiesac-
cions si és (o pensa que és) superi-
or als altres. I que, per tant, els al-
tres, menys dignes que ells, han
d’obeir les seves decisions. Però, al
capdavall, això no porta enllocmés
que a trencar el principi de justícia
universal que diuen defensar: el de
la igualtat de tots nosaltres.

D’unamanera potser paradoxal,
la dreta antiimmigrant coincideix
amb l’esquerra indignada a qüesti-
onar el principi d’igualtat i a crear
nousprivilegis: enelseucasrestrin-
gint l’accés als serveis públics en
funció de l’origen ètnic o geogràfic
dels usuaris. Aquesta posició és do-
blement reprovable. No fa encara

quatrediesqueelPP, l’inventormà-
xim de la bombolla immobiliària,
acollia amb els braços oberts una
població forana per tallar la gespa,
matar porcs i cuidar els pares ja
grans. Ara, en una actitud instru-
mental i strausskahniana, per bar-
rar el PxC i dinamitar el PSOE, se’n
vol desfer i alerta de la importació
demalaltiesextingidesa lacivilitza-
da Espanya.

Ésevidentquevotarelsseuscan-
didatscomaalcaldes legitimariaun
discurs de segregació nefast per a
Catalunya.Elsdotariadetotamena
derecursosperconstruirunaxarxa
clientelar, basada en connexions
personals i decisions arbitràries. I
cediriaunaplataformadirectaauna
dretaestatal interessadaarebentar
el sobiranisme emergent (com ho
intentà amb l’autonomisme fa cent
anys fent servir eines similars).

Lesesquerrescatalaness’equivo-
quen, però, si creuen que aquest
cordó sanitari ha de ser purament
nominal: la votació mecànica de
candidatures no indignades al ple
municipal. I l’errentambésipensen
que poden negar un problema de
fons–lesbossesdepobresa i, sobre-
tot, la competència per serveis pú-
blics entre diferents capes d’immi-
grants–, amb l’esperança que desa-
pareguiambelcanvidecicleeconò-
mic. Això ho féu el socialisme
francès, amarat d’una visió d’in-
tel·lectual caviar, amb conseqüèn-
cies dramàtiques.

Sivolenuncordósanitariefectiu,
han d’abraçar un discurs que sub-
ratlli les obligacions dels nouvin-
guts, que aposti per l’assimilació
cultural iqueacceptimésdisciplina
al carrer i a les aules. De fet, per
avançar per aquesta via (no és la de
Lleida?), haurien de començar per
condemnar l’ocupaciódelcentrede
Barcelona. Les classes silencioses
del país tenen tant o més dret que
els indignats que piquen cassoles a
fer volar coloms (els de veritat) al
bell mig de plaça Catalunya.
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