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Un dia per pensar
«Tenim una classe política que està responent a la demanda popular i s'està ficant
en un terreny molt arriscat»
Demà la gent d'ERC veurà un MHP de ?Conveniència i Unió? convocant solemnement un
referèndum sobre la independència de Catalunya sense autorització de l'Estat espanyol.
Demà la gent d'ICV i la CUP veuran un MHP de ?la dreta a les ordres de la troika? fent
exactament el contrari del que voldria l'establishment de Catalunya, d'Espanya i d'Europa i obrint
un conflicte sense precedents amb el poder establert.
Demà la gent de CiU veurà els ?trinxeraires irresponsables? d'ERC, els ?espanyolistes
camuflats de verd? d'ICV i els ?okupes, bruts i violents? de la CUP tancant files amb el president
de la Generalitat i posant l'interès general del país per davant del seu interès partidista.
Les distàncies ideològiques dins del bloc de la consulta són certes i en alguns casos
immenses. La setmana passada ho vam veure en el debat de política general al Parlament, per
exemple en l'esplèndid i per desgràcia massa breu diàleg Artur Mas-David Fernàndez sobre els
estralls del capitalisme i la viabilitat d'un sistema alternatiu (si no ho van veure recuperin les
imatges, val la pena). Camuflar aquestes diferències seria una tonteria i hem d'exigir que aflorin
amb tota la seva intensitat en els debats constituents de la nova República, perquè no hem fet
tot aquest camí per quedar-nos igual.
Però una cosa són les diferències i una altra de ben diferents els estereotips. I demà és un dia
per desmuntar estereotips, perquè si fos cert el que històricament les claques dels uns han dit dels
altres, i viceversa, el procés no hauria ni començat i estaríem enfangats en un carreró sense
sortida. Tot és millorable. Tot és molt millorable. Però tenim una classe política que està responent
a la demanda popular i s'està ficant en un terreny molt arriscat i fins i tot perillós personalment per a
ells. No crec que en cap altre país d'Europa puguin dir el mateix de la seva classe política. Demà
és un dia per pensar.
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