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Caça de bruixes «indepe»
«Sense voler, una part dels activistes independentistes estan fent antipàtic i hostil
el moviment independentista»
Un moviment que pretén ser proselitista i la seva força principal és el suport popular el que
no pot fer, es tornar-se antipàtic. Sense voler, i amb molt bona voluntat alguns activistes
independentistes estan aconseguint que l'independentisme ho sigui.
Hi ha certa bombolla en el sector nuclear del món independentista que té un seguit
d'axiomes i de visions compartides. Alguns axiomes es porten tan lluny que es comença a fer
fal·làcia per associació. Si Colau és ambigua amb el tema nacional, tot el que faci Colau és
objecte d'atac per part dels independentistes, i així ens hem trobat que cert independentisme
nuclear li ha declarat la guerra als moviments pro bicicleta o de mobilitat sostenible, només
perquè la Colau és favorable a la bicicleta. Moviments paradoxalment plens d'activistes
independentistes es veuen antagonitzats pel moviment independentista més nuclear.
Ens creiem tant els axiomes de la causa que fem caça de bruixes de qui no es mou en la línia
central de l'argumentari. Donem sortida a missatges a les xarxes, molts cops sense contrastar, i
aplaudim a les estrelles de Twitter que més escridassen i més soroll fan. No ens fixem en el mal
que podem fer o poden fer. Lapidem sense mirar el context de res.
Recentment es va iniciar una caça de bruixes a una activista de la bicicleta. El seu pecat va
ser aclarir els fets a un opinador independentista que acusava els ciclistes de ser assassins citant
el cas del desafortunat accident de la Muriel Casals, el seu pecat va ser dir que el ciclista no va
ser el causant de l'accident. Aquesta caça va provocar articles en algun digital, semàfors a La
Vanguardia i un assetjament per part de molts activistes independentistes, que ni van mirar ni la
piulada ni a que responia.
Iniciar baralles per fal·làcia d'associació amb activistes d'altres causes on dins tens aliats,
fer que la teva causa sigui antipàtica o que des de perfils a la xarxa d'estrelles de Twitter s'iniciïn
caces de bruixes sense mirar res, no ajuda gens a l'independentisme.
Sense voler, una part dels activistes independentistes estan fent antipàtic i hostil el
moviment independentista. Per molt que alguns dels activistes contraris a la independència
també facin molt antipàtica la seva causa i utilitzin aquesta estratègia d'assetjament i caça de
bruixes, a ells això el beneficia. L'empat els garanteix la victòria, i la crispació juga a favor seu. No
caiguem en aquestes estratègies.
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