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Gir econòmic i sobiranista

Interpretar resultats electo-
rals s’assembla, sovint, ami-
rar larealitata travésd’unvi-
dre translúcid. A l’altra ban-
da només hi veiem ombres

quasibuidesdesignificat: candidats
fentpromeses vagues; electors em-
pesosperunamultiplicitat incohe-
rent d’interessos; guanyadors que
acaben governant sense nord ideo-
lògic. Gràcies sobretot als votants,
això no ha estat, però, el cas de les
eleccions, extraordinàries, del 28-
N. Malgrat la baixa tensió progra-
màtica de la campanya, els video-
jocs frívols i l’úsd’unaestètica lleu-
geramenterotitzada, els catalanshi
han imposat, de manera contun-
dent, un doble mandat polític: un
gir al centre econòmic i una agen-
da sobiranista.

La base del doble canvi és un in-
crementdelaparticipacióelectoral,
que desmenteix la visió estesa d’un
electoratalienatamblapolítica(co-
sa ben diferent de la valoració, bai-
xa,de laclassepolítica), ide lavictò-
ria de CiU, que ha aplegat la gran
majoriadevotnacionalista.D’acord
amb l’enquesta preelectoral més
acuradaenlesprediccions(i confir-
mada per la meva anàlisi de resul-
tats en l’àmbit municipal), CiU ha
rebutentreunasisena iunacinque-
napartdelvotd’ERC(ambunapro-
porció un poc menor dels republi-
cans que ha fet cap a SI i RCat). El
PSChaperdut,desprésd’escollir le-
mesabsurdsirenunciaralcatalanis-
memaragallistaqueelportàalpunt
àlgiddel2003,un30%delsuportdel
2006. Un 10% dels seus vots (con-
centratsa l’àreametropolitana)han
emigrat a CiU. La resta de l’hemor-
ràgia presenta els senyals de la cri-
si típica de la socialdemocràcia eu-
ropea actual. Davant del problema
migratori, unaltre 10%(concentrat
a lacoronabarcelonina)havotatPP
i PxC. El terç final s’ha esvaït entre
l’abstenció dels joves (a l’inrevés
que els seus pares sindicalitzats, els
ni-ni són abstencionistes) i un pro-

cés d’envelliment natural. El 67%
dels votants del PSC el 28-N tenen
més de 45 anys (el 42% més de 55
anys). Les proporcions a l’electorat
sónel50%iel30%,respectivament.

Aquests fluxosnonoméshanpo-
satpuntfinalavuitanysdetripartit,
sinó que han liquidat el discurs po-
lític dominant al nostre país, al-
menys del punt de vista intel·lectu-
al, durant una o dues generacions.
Des dels anys 60, l’esquerra catala-
na, primer de lamà del PSUC i des-
prés de PSC i ICV, controlà, en es-
tricta lògica gramsciana, la produc-
ciód’ideesa l’arenapública.Durant
dues dècades el pujolisme va resis-
tir l’embat ideològicambl’apel·lació
al pragmatisme de l’antiga Catalu-
nya industrial i a la necessitat de
desplegar la nova autonomia. Quan
el2003lestensionssobiranistesvan
esberlar el suport a CiU, l’esquerra
va apropiar-se d’un govern, el de la
Generalitat,quesemprehaviarecla-
mat com a legítimament propi. Les
conseqüènciesdel traspàshanestat
caòtiques, una demostració directa
de la inutilitat d’unes idees fetes
amb materials generats fa més de
quaranta anys. L’electorat ha res-
postexigintunaadministraciócom-
petent imoderna.

Elmargedemaniobraenmatèria
econòmicadelnougovernésestret.
Tots sabemqueCatalunya necessi-
ta deslligar-se del model econòmic
Espanya, fetdeturismeitotxana,es-
peronat per Aznar, sostingut pel
PSOE i ara en caiguda lliure. El pa-

ís continua tenint, tot i que un pèl
migrat,unsector industrial i expor-
tadorpropi.Calrevifar-lo.Cal,però,
evitar la temptació, que al País Va-
lencià és pràctica real, d’afluixar la
pressió fiscal i reguladora sobre el
sector empresarial industrial gesti-
onant,d’unamaneralaxa,elsistema
d’inspeccions de treball o industri-
als.AquestasolucióallunyariaCata-
lunya encaramés de les regions di-
nàmiques del centre d’Europa. El
camí,amblescompetènciesautonò-
miques actuals, és un altre. Primer,
establirunsistemaeducatiuexigent
i dinàmic, i, de la mà de sindicats i
empresaris, refer la formació pro-
fessionalperquèreintegri tota lapo-
blació ni-ni que ha quedat aparcada
per lacrisi.Segon, tenirunaautono-
mia real i finances pròpies que per-
metin reduir la pressió impositiva
sobre Catalunya (ara excessiva per
la càrrega espanyola).

L’electoratcatalàhohaentès, tot
això. I ha decidit fer un gir: la suma
dediputatssobiranistesnohaviaes-
tatmai tan alta. Per encaixar Cata-
lunyadinsd’Espanya, l’esquerraca-
talana va inventar-se un imaginari
federalista als anys 60, a mig camí
entre els escrits de Stalin sobre la
qüestió nacional i les tradicions pi-
margallianes del XIX, adobat amb
untocmulticulturalistacosmopoli-
ta. Comha passat amb els principis
econòmics, aquells ideals polítics,
plens de bona voluntat però execu-
tatsdemaneralamentable,hannau-
fragat davant de la realitat política
espanyola, assassinats pel Tribunal
Constitucional.Peròquiespensava
queaixòdeixariaelpaísdesarborat,
s’ha equivocat. L’esperit del 10-J és
ben viu. Trenta-cinc anys, gairebé
dia per dia, després de la mort de
Franco, l’electorat ha votat a favor
de començar una nova transició, de
tornar a navegar cap a Ítaca. Potser
el camí serà lent, ple de marrades.
Però elmandat electoral és clar: no
n’hi haurà prou amb resistir; caldrà
sortir a fer gols.
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