
claus de l’èxit alemany: 
estricta observança del 
principi de la subsidiari·
etat (el que es pot resol·
dre en el municipi no es 
trasllada al land i el que 
es por fer al land no s’ele·
va al govern federal) i co·
gestió a les empreses (els 
treballadors compartei·
xen la responsabilitat i 
la capacitat de decidir 
amb els directius). Al·
trament dit: descentra·
lització i corresponsabi·
litat. És a dir, l’antítesi 
d’aquesta Espanya cen·
tralista fins al moll de 
l’os en la qual la respon·
sabilitat de tot no és qua·
si mai de ningú.
 La independència és 
la gran oportunitat per 
construir una Catalunya 
agraïda, il·lusionada, 
descentralitzada i cor·
responsable. Ara com 
ara, no ho és prou. «Vi·
vim envoltats d’oportu·
nitats», deien uns estudiants brasi·
lers davant el cúmul de reptes amb 
què s’encaraven. «Quin pal!», excla·
men sovint els nostres joves davant 
de qualsevol exigència o esforç. En 
efecte, fugim de l’autoexigència i de 
l’esforç, com si l’estat del benestar 
ens hagués caigut del cel. No, l’ac·
tual estat del benestar és l’herència 
de l’esforç de les generacions ante·
riors envers les quals hauríem de 
mostrar un agraïment enorme. Una 
Catalunya de desagraïts irresponsa·
bles mancats d’il·lusió, siguin joves 
o vells, estudiants, treballadors, em·
presaris o jubilats, seria un país sen·
se interès ni futur, per més descen·
tralitzat o independent que fos.

Valors i independència
La força i la felicitat de les nacions resideixen en el vigor moral de la seva ciutadania

N
o pledejaré a favor de la 
i n d e p e n d è n c i a  d e 
Catalunya. Menys enca·
ra tractaré de rebatre la 
paupèrrima argumen·

tació contra les pretensions catala·
nes, reduïda fins ara a espantables 
amenaces i averanys esgarrifosos. 
M’instal·laré en la cada vegada més 
versemblant hipòtesi que Catalunya 
esdevindrà aviat un estat europeu 
independent. I, a partir d’aquí, expo·
saré com em sembla que hauria de 
ser la nova societat catalana. Tot ple·
gat perquè la independència és l’ei·
na que necessitem, no la finalitat 
que perseguim. Cada cop són més 
els que ho veuen així. 

Daniela Rebolledo és una jo·
ve enginyera xilena acabada de gra·
duar. Va ser fa poc a Barcelona. Des·
bordant d’entusiasme, exposà les se·
ves il·lusions i els seus projectes. I, 
sobretot, el seu agraïment envers els 
que l’havien ajudada a tirar enda·
vant, perquè és òrfena de pare i mare 
i ha viscut sense recursos en un barri 
molt humil de Santiago. «He tingut 
molt poc, he gaudit moltíssim», de·
ia. Honorava els coneguts versos de 
la seva compatriota Violeta Parra: 
«Gracias a la vida que me ha dado tanto, 
me ha dado la risa y me ha dado el llan-
to, así yo distingo dicha de quebranto». Il·
lusió per construir un futur compar·
tit i agraïment per l’herència rebu·
da: així sí que es pot anar endavant.
 L’economista Jordi Angusto ex·
posava en un article recent les dues 

 Necessitem finançar l’esforç, no 
pas subvencionar la mandra. Ens ha 
d’il·lusionar la feina, no el guany, de 
la mateixa manera que l’objectiu de 
l’empresa ha de ser la prestació del 
servei, no la remuneració dels accio·
nistes. Accionistes que han de perce·
bre dividends i treballadors que han 
de cobrar el salari, és clar, però com 
a corol·lari, no com a finalitat única. 
Si això escandalitza algú, pitjor per 
a ell: viurà insatisfet cobejant el que 
mai no tindrà en comptes de ser feliç 
pel que fa. No gaudirà mai de l’ale·
gria de Daniela Rebolledo. I la inde·
pendència, ni li serviria per a res, ni 
tan sols, de fet, en seria digne.
 Una lectura precipitada dels 

principis darwinians porta a creu·
re que l’egoisme és biològicament 
natural i garantia d’èxit social. Res 
menys cert. Avui sabem que la se·
lecció natural castiga l’egoisme i 
premia la generositat, perquè la 
redistribució alíquota de totes les 
generositats individuals genera el 
benestar col·lectiu i, doncs, l’èxit 
del grup. És per això que penso en 
una Catalunya de persones gene·
roses que gaudeixin de la generosi·
tat dels altres mentre els regalen la 
seva. Generositat només possible a 
nivell personal, si l’ordre polític la 
consagra i la defensa com un valor 
social compartit. Independència, 
doncs, per tal de construir genero·
sament entre tots un espai de pro·
ducció sostenible i d’equitat redis·
tributiva.

ToT aiXÒ no són simples 
desigs bonistes. És una declara·
ció de principis. És la proclama·
ció dels valors que permeten aspi·
rar a una política de progrés. Gi·
rar·s’hi d’esquena amb desinterès 
o amb displicència mofeta seria 
una actitud reaccionària pròpia 
d’una societat arcaica, amortitza·
da i per això mateix ineficient i in·
feliç, com la que aspirem a deixar 
enrere independitzant·nos. Les 
efusions patriòtiques o les lluites 
socials s’expressen a partir de les 
realitats morals prèvies. La força 
i la felicitat de les nacions rauen 
en el vigor moral de la ciutada·
nia. Un poble honest, il·lusionat, 
agraït, generós i esforçat mereix 
ser independent. Més ben dit: aca·
barà essent·ne necessàriament. 
Vull creure que sabrem sortir·nos·
en. Fent de l’autoexigència la mi·
llor gratificació, tanmateix. H
Socioecòleg. President d’ERF.
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La selecció natural castiga 
l’egoisme i premia la generositat, 
que porta a l’èxit del grup

LEONARD BEARD

El procés sobiranista

S
i el to de la campanya a 
les eleccions europees 
del 25 de maig acaba sent  
com l’utilitzat dissabte a 
Toledo pel candidat del 

PP, l’encara ministre d’Agricultura, 
Miguel Arias Cañete, tenim assegu·
rat que parlarem de qualsevol cosa 
menys dels models de construcció 
europea. Convenientment secun·
dat pel president del Govern, Maria-
no Rajoy, Arias va limitar el seu dis·
curs a recordar·nos fins a quin punt 
estava malament Espanya amb els 
socialistes i el perill que la incipient 
recuperació es trunqui si es produ·
eix una victòria de la llista del 
PSOE.
     Els estrategs de Rajoy, els mateixos 
que li van aconsellar no fer públic el 
nom del candidat fins que no hi ha·

referències a l’expresident Zapate-
ro seran constants. Arias ja ha fet els 
números: «Zapatero va palmar més 
de 46.000 milions i Rajoy en va por·
tar 47.000», va dir el candidat del PP 
en referència als fons estructurals. I 
ho va proclamar així, sense cap ma·
tís. Zapatero era un burro que enga·
nyaven sistemàticament a Brussel·
les, i Rajoy un linx a qui Merkel, Ho-
llande i Cameron no n’hi colen ni 
una.

Barroeria

Plantejada així la qüestió, les re·
ferències a la candidata socialis·
ta, Elena Valenciano, van ser míni·
mes. Només una de barroera per dir·
li que amb el Govern anterior «no 
la preocupava la pobresa infantil». 

Com veuen, un gran nivell. Ja es 
poden anar desenganyant, doncs, 
els ingenus que pensaven que 
aquesta campanya electoral seria 
un bon motiu per defensar els va·
lors de l’europeisme, discutir les 
diferents maneres d’afrontar la 
crisi des de Brussel·les o assenyalar 
els dèficits democràtics de la cons·
trucció europea. Aquí del  que par·
larem és de l’herència rebuda pel 
PP i que «Espanya es juga la recupe·
ració» si cometem l’error de no vo·
tar Arias Cañete.
 I Catalunya no serà una excep·
ció. El president Mas va plantejar 
divendres la cita com una exhibi·
ció davant Europa del poder del so·
biranisme català.

Zapatero 
es presenta

@JuanchoDumall

gués més remei i evitar així un des·
gast innecessari del ministre, han 
optat en aquesta campanya pel re·
curs a l’herència rebuda (fa dos anys 
i mig, per cert), de manera que les 
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Últimes 
expressions de 
la vella política

SAÜL

Gordillo

L
a política tradicional no 
és sexi. Els ciutadans són 
més exigents i s’han allu·
nyat dels vells canals i for·
mats de la política con·

vencional. Molts d’ells s’han bol·
cat en el ciberactivisme i exer· 
ceixen una militància política 
intensiva en l’esfera digital, fu·
gint de partits i institucions. La 
bretxa entre la vella política, agò·
nica quan el sistema és bipartidis·
ta, i les noves formes de defensar 
causes i ideologies és cada dia més 
gran. A Catalunya, la llei de con·
sultes i, especialment, la nova llei 
electoral són una oportunitat per 
reduir urgentment la dimensió 
d’aquesta bretxa sociopolítica. 
Potser és un intent tardà, ara que 
la sociovergència pretén aixecar 
el cap amb un BCN World per aquí 
i una foto Duran·Rubalcaba per 
allà. El tsunami sobiranista del 
9·N amenaça de dinamitar el ma·
pa parlamentari i el sistema de 
partits. L’Assemblea Nacional Ca·

talana, símbol d’una manera nova 
d’entendre la política –allò que a 
Madrid es titlla de «colpisme» per·
què és un moviment incontrola·
ble de baix cap a dalt–, s’ha apode·
rat de la tecnopolítica i ha con·
quistat l’àgora digital i el carrer 
real.
 Aquest any es compleix el 35 
aniversari dels primers ajunta·
ments democràtics. El país va can·
viar des del municipalisme post·
franquista amb una proximitat 
transformadora envejable. En 
pocs dies, un parell d’actes llan·
cen senyals esperançadors. El 
Congrés de Comunicació Políti·
ca, a Barcelona, i el Col·lectiu Reus 
1979 d’exregidors de tots els co·
lors en una ciutat esquitxada me·
diàticament per l’escàndol del cas 
Innova. Encara que no ho sembli, 
el procés sobiranista és compa·
tible amb debats de fons per mi·
llorar la política.  «La política és 
massa important per deixar·la en 
mans dels polítics». Doncs això. H

L’Assemblea 
conquista l’esfera 
digital i el carrer real 
gràcies a la tecnopolítica

@saulgordillo
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