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15 dies que se'ns faran llargs
«La campanya per les municipals i europees brindaran molts moments
desagradables que els votants hauran de pair amb molta paciència»
En campanya electorals, els equips de màrqueting i comunicació polítiques fan que els
candidats llencin consignes i eslògans al matí, a la tarda i a la nit, de vegades modulant-les segons
el destinatari, de vegades a tort i a dret. Són 15 dies que es fan molt llargs per als ciutadans que
veuen les seves bústies invadides de propaganda, i que es troben als candidats a pertot -tele,
ràdio, xarxes socials...
En aquestes eleccions municipals i europees, a més a més, s'hi agefeix un element
addicional que ja es va insinuar a les espanyoles del 28A i que ara cobrarà més intensitat: la
disputa dins de l'espai independentista per definir qui liderarà la nova etapa del moviment que té
per objectiu comú la república catalana.
En les primeres hores de la campanya ja s'han insinuat els primers retrets creuats. És probable
que tot plegat s'intensifiqui quan es coneguin més enquestes i s'apropi el dia de la votació. Serà
molt desagradable per als independentistes de base que entenen que ara ja no toca una llista
única, però que veu l'objectiu comú com el bé més preuat a preservar.
Farien bé els candidats independentistes de tots els partits d'autoimposar-se uns límits en el
combat dialèctic que convindria de no traspasar. És legítim que els partits independentistes lluitin
per liderar el moviment i per fer prevaldre la seva visió de com ha de ser el proper embat
democràtic a l'Estat, però no poden oblidar que estan condemnats a fer-ho junts, que ningú no
podrà fer realitat la independència sense comptar amb els altres partits independentistes.
La campanya és la campanya, i hom ja sap que es diuen moltes bestieses, però cal no
provocar ferides que siguin impossibles de cicatritzar. L'unionisme ho està patint, sobre tot al seu
flanc dret, on l'entesa es farà cada cop més difícil per les lluites per demostrar qui la té més gran
(la bandera espanyola, és clar).
L'endemà del 26 de maig començarà un altre periode complicat. Caldrà negociar per formar
governs municipals arreu del país, caldrà fer sentir la veu a Europa i caldrà condicionar la
governabilitat de l'Estat -si no és que això no és una quimera- per tal que l'hegemonia
independentista continuï avançant i consolidant-se.
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