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la fi, les eleccions cata-
lanes del passat 27 de

setembre tingueren caràcter ple-
biscitari? O no foren més que
unes eleccions anticipades al
parlament autonòmic? Perquè
Artur Mas havia estant dient que
les convocava i plantejava com
un plebiscit al poble català (com
a conseqüència de la fallida del
procés participatiu del 9N del
2014), i des de Madrid s’afirmava,
clarament i repetidament, que
allò de fer un plebiscit era il·legal
per anticonstitucional.

Celebrades estes i en com-
provar-se el desgavell del resul-
tat obtingut, hem assistit, en els
darrers tres mesos, a un espec-
tacle llastimós on, disfressades
de democràcia, hem escoltat els
diferents líders fer declaracions
altisonants del que no farien
mai o prometent, solemnement,
el que sí que faran, transmetent,
això si, la impressió de estar mi-
rant més cap als seus interessos
partidistes que als dels catalans.
La sensació d’abandó institucio-
nal i de desgovern ciutadà que
ha transmet la Generalitat de
Catalunya ha sigut una constant
en tot este temps. Però no és
este el subjecte de l’article de
hui. Retornem-hi.

Si tenien caràcter plebiscitari,
per què el senyor Mas i els seus
acòlits no han fet cas del resultat
de les urnes? Si no tenien caràc-
ter plebiscitari, per què des de la
vorera d’enfront no paren de re-
cordar que l’indepedentisme ha
perdut perquè sols ha obtingut
del 48 % dels vots? És una sensa-
ció de burla tan gran! Perquè, no
sols és una vil interpretació parti-
dista dels fets, és que esta porta
implícita la consideració que els
patidors d’este lamentable es-
pectacle som babaus i ahí ja sí
que a un servidor se li reboli-

quen els budells!
Eixa indefinició del caràcter

plebiscitari o no de la consulta
porta inclosa també la indefini-
ció dels resultats i la possibilitat

que cadascun els avalue tal com
l’interesse. Però, realment, no és
real. Ho he dit ja alguna altra ve-
gada: L’única manera de saber
què vol la gent és preguntar-li-
ho i que et contesten. Llisa i pla-
nament. Amb una pregunta cla-
ra, fàcilment comprensible i que
la resposta no facilite les inter-
pretacions interessades. I con-
tant amb una amplíssima parti-
cipació ciutadana. I això encara
no s’ha fet a Catalunya. Que la
llei diu que no es pot fer? És clar.
Que és anticonstitucional? Tam-
bé. Que la decisió sobre el futur
d’una part del país ha de ser
pressa per la totalitat de la na-
ció? Així és, però la realitat és
que no sabem, d’antuvi, què és
el que volen ara, veritablement,
els catalans, no tenim una idea
clara de la seua voluntat actual.
O és això al que es té por? A co-
nèixer eixa voluntat real. Perquè
si es poguera fer i isquera una
postura clara i inequívoca que
no volen ser espanyols, alguna
cosa caldria fer (tot i considerant
la sobirania de l’estat espanyol),
però saben vostès quants ro-
manços ens estalviaríem tots si
resulta que els catalans no estan
a favor de la independència? La
de boques que es podrien ca-
llar? És l’única manera: pregun-
tar i que et contesten, arbitrant
els procediments per a fer-ho de

manera legal. Si no és així, en
cada consulta electoral que es
faça allí continuaran malinter-
pretant-se els resultats, tal com
està succeint ara.

Una altra qüestió a abordar
seria el plantejament realista del
futur. Perquè és més que proba-
ble que, si eixa consulta es po-
guera fer ara (amb totes les con-
dicions de legalitat i de fiabilitat
dels resultats), el resultat seria el
de no a la independència (diver-
ses opinions expressades i escol-
tades els darrers mesos, des de
diferents àmbits, són coinci-
dents sobre això). Però, quin
serà el resultat si el referèndum
es fa d’ací a 25 anys? Perquè si es
manté el sentiment que hi ha en
el si de bona part de la societat
catalana de menyspreu espan-
yol cap a la seua realitat com a
poble, si, a més a més, van des-
apareixent, per elemental llei de
vida, els immigrants de la resta
de l’estat espanyol que, massiva-
ment, s’instal·laren a Catalunya
en la segona meitat del segle
passat i si, finalment, accedeixen
a les urnes els adolescents i joves
de hui que hauran sigut educats
«catalanament», el resultat de la
consulta pot ser aclaparador a
favor de la independència. I això
és tan lògic de preveure!

No seria més fàcil seure ara i
buscar solucions perquè tots po-

guérem continuar junts, cadas-
cun amb els seus sentiments,
particularitats, simbologies, llen-
gües. Junts i a gust! Convençuts
que junts serem més forts! A gust
de sentir-se nacionalistes i na-
cionals alhora! Algú ho haurà de
fer en algun moment, el tema no
es solucionarà pensant que els
conflictes s’escampen sols a me-
sura que s’amuntonen, que és el
que sembla s’ha fet fins ara. Si
no s’aborda la questió, dins d’es-
ta Constitució o dins d’una altra
renovada, el conflicte serà inde-
fugible.

Jo no vull una Catalunya fora
d’Espanya ni de la Comunitat Eu-
ropea. Jo estime Catalunya i res-
pecte els catalans. La meua for-
mació professional es va fer a
Barcelona i a Montpeller; encara
vieuen alguns dels meus mestres
pels quals sentiré agraïment
etern; conserve companys que
han esdevingut amics després
d’anys de compartir afectes per-
sonals i inquietuds laborals que
estan allí molt fotuts per la situa-
ció; és una gran terra i una gent
admirable, treballadora, empre-
nedora, legal, amb les quals m’i-
dentifique; és un lloc on de bon
mati quan dic: «Bon dia!» em
contesten: «Bon dia!» i em fan
sentir en casa. Jo no vull una Ca-
talunya fora d’Espanya ni de la
Comunitat Europea encara que
tan sols fóra per la vergonya d’ha-
ver de traure el passaport quan
travessara les seues fronteres, en-
cara que tan sols fóra per haver
de canviar moneda en una terra
que considere també meua i que
considere també d’Espanya.
Mentrestant i confiant que no
s’arribarà a eixe punt, agrairia
que desaparegueren els missat-
ges de rebuig o d’insult. Sent
com m’entravessen al bell mig de
l’ànima. Per igual, vinguen del
costat que vinguen.
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l otro día, la señora Diana
Morant presentó una de
esas ocurrencias que tie-

nen los que intentan escurrir el
bulto porque no saben más y pien-
san que liando un poco la madeja
o tirando balones fuera pueden
salir endebles del problema, una
macro reunión de turismo con to-
dos los sectores, a los que les com-
pete y a los que no, ¡ahhhh! y con
Podemos.

Pero hay temas que son tan evi-
dentes, se les ha visto tanto el plu-
mero, que ya no engañan ni al fa-
moso niño del congreso. Este es el
caso de los socialistas de Gandia.

Primero fue la señora Pepa
Frau, después el señor José Ma-
nuel Orengo y ahora la desapare-
cida Diana Morant. 

A lo que vamos, todo el mundo
crítica en Gandia, que la playa se
hunde, que el tema turístico no
funciona, que Gandia está muer-
ta, etc. Todos estos temas son el
comentario diario en la calle y esta
mujer y las personas que la acom-
pañan hacen lo de siempre, un
foro de turismo, invitan a todos los
sectores, da igual que les afecté,
que no; el tema es salir del conflic-
to y de la crítica social, embarran
el campo para perderse en él e in-
tentan salir por la banda como
siempre, sin ser vistos. 

La diferencia es que Frau y
Orengo gobernaron en la era la de

las vacas gordas y ahora sólo sub-
sisten las buenas iniciativas, los
valientes y la imaginación, y eso
no se arregla con macro reunio-
nes estratégicamente preparadas,
escenas de sofá o dando de comer
a los dos palmeros de siempre. 

La solución sólo pasa por el lle-
no de restaurantes y tiendas, gente
en la calle, vida, movimiento, caja
y esto es lo que estos artistas del
aburrimiento se han cargado con
el argumento fácil y cobarde de la
austeridad. 

El Pecio era gratis, construir el
campo de golf con la iniciativa pri-
vada también, hablar con el grupo

Fuertes interesado en el Parque
Acuático, el coste de la gasolina de
aquí a Murcia, la universidad ca-
tólica, cero euros, ampliar chirin-
guitos, mantener las terrazas, fle-
xibilizar horarios, nada de nada. 

Austeridad en promoción eco-
nómica es el argumento del nega-
do, la excusa del que no sabe ni
aprende, del vago y del aburrido,
del que ni tiene ilusión, ni ilusio-
na, en resumen del incapaz. Lo
vaticinado, que salió de la reu-
nión, ruta verda, ruta dels Borja,
(que era uno de los muchos pro-
yectos del PP), potenciación del
Palau, otra vez control de calidad,
más de lo mismo, marear y liar
para al final ni decir ni hacer nada. 

Lo que he dicho siempre, mu-
cha cultureta y poca playa, mu-
cho mantel y poco bañador estos
son los amigos de lo sencillo,
pero con buen sueldo, del teatro a
poder ser en catalán y de la lectu-
ra de ediciones extrañas, estos
más aburridos que bailar con un
hermano son los que nos ha toca-
do padecer gracias a la interesada
decisión, repito, a la interesada y
cobarde decisión del señor Ciro
Palmer.
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L’única manera de saber
què vol la gent és
preguntar-li-ho i 
que et contesten

.cat?

Ahora subsisten las
buenas iniciativas, los
valientes y la
imaginación, y eso no se
arregla con reuniones


