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Més de 700.000 ciutadans de 166 municipis poden participar avui en les 

consultes sobre la independència de Catalunya promogudes per diverses 

entitats. Primer de tot ens hem de congratular que el procés s’hagi 

desenvolupat sense vulnerar la legalitat i que, en conseqüència, els que 

hi vulguin participar ho facin des de la tranquil·litat que es tracta d’una 

festa cívica, allunyada dels dramatismes amb què alguns valoren tot el 

que passa a Catalunya. 

 

Que els organismes de l’Estat s’hagin abstingut d’emprendre recursos 

que només haurien exacerbat els ànims és tot un símptoma que s’ha 

imposat el sentit comú. Amb la Falange desapareguda, a diferència del 

precedent d’Arenys de Munt, fins i tot la caverna mediàtica sembla que 

s’ha agafat una treva, com si hagués gastat les energies a carregar 

contra l’editorial conjunt de la premsa catalana.  

 

Als que han promogut les consultes o s’hi han afegit, se’ls hauria de 

recordar, no obstant, els límits del que avui hi ha sobre la taula. En 

primer lloc, que la convocatòria afecta una desena part de la població 

catalana i, no és intranscendent, la que resideix en àrees on el vot 

nacionalista és tradicionalment majoritari. S’ha de tenir en compte, 

doncs, que la participació pot reflectir el sentiment d’una part 

respectable de la població, però que dista molt de ser extrapolable al 

conjunt de Catalunya. En segon lloc, és evident que no és el mateix una 

consulta d’aquestes característiques que una altra que es pugui celebrar 

en el seu dia amb efectes decisoris, si legalment fos possible –com en el 



cas del Quebec–, en què els ciutadans haurien de valorar les 

conseqüències reals d’una resolució tan seriosa. No oblidem que, amb 

poques excepcions, els sondejos realitzats fins avui per tot tipus 

d’organismes i empreses indiquen que una àmplia majoria dels catalans 

expressen sentiments d’identitat ambivalents com a catalans i espanyols, 

i pensen en un futur compartit amb la resta d’Espanya, malgrat els 

múltiples conflictes que existeixen. 

 

Finalment, i com a element fonamental, s’ha de recordar que, en menys 

d’un any, els catalans votaran per elegir un nou Parlament. Llavors 

podran optar entre els diferents partits i les seves propostes, referides, 

entre altres coses, a la relació que proposen amb la resta d’Espanya. 

Aquí és on els ciutadans faran sentir la seva veu, la que en l’actualitat 

compta de veritat. 

 


