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Conèixer els amos

«Tal vegada hom hauria de meditar per què els ho-
mes generen, tot just arribats a una situació realment 
oberta, el sentiment que l’ordre ha de tornar.»

T. W. Adorno

Per què arribats a una situació realment oberta, quan sem-
bla que el conflicte amb l’Estat és inevitable i que Catalu-
nya enfilarà el camí cap a la independència, l’ordre sempre 
torna? Per què quan el catalanisme polític llança el desafia-
ment i el procés és a punt de desbocar-se, ens encastem de 
nou contra el mur de la nació espanyola? Per què els diri-
gents que havien de fer el pas sempre invoquen subterfugis 
de baixa estofa per justificar el seu immobilisme? Per què el 
catalanisme es distreu desvariejant en projectes sobre Espa-
nya i Espanya sempre és la mateixa? Per què, quan l’objec-
tiu s’esclareix, ningú no dibuixa cap estratègia definida ni 
en l’ordre intern ni en la dimensió internacional, que és el 
tauler on juguen les nacions que aspiren a la sobirania? Per 
què fins i tot els militants més abrandats a favor de la Cata-
lunya lliure defugen els sotracs d’una ruptura tan bon punt 
accedeixen a responsabilitats governamentals?

Aquest llibre prova de respondre aquestes preguntes. El 
manteniment de l’Estat espanyol i de la situació de domi-
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nació política sobre Catalunya no és fruit d’una mà invisi-
ble, d’una regla social inevitable o de la resignació i del ca-
ràcter mel·liflu dels catalans. Que en les primeres dècades 
del segle xxi, gairebé tres-cents anys després de l’annexió, 
Catalunya continuï essent una regió d’Espanya depèn de la 
voluntat de forces concretes amb noms i cognoms les més 
rellevants de les quals encapçalen l’elit social i econòmica 
del país. Un patriciat —alguns d’antiga nissaga, d’altres uns 
parvenus hàbils en el moment d’aprofitar la conjuntura— 
que ha sabut relacionar-se amb el poder espanyol i que no 
ha dubtat de col·laborar-hi, fins i tot sota règims que amb 
més deler buscaven la nostra anihilació com a poble. En 
aquest text ens centrarem en els agents contraris a la inde-
pendència que es troben en el país, catalans que han apos-
tat per l’autodestrucció de la seva identitat a canvi de privi-
legis econòmics i socials, la «cinquena columna» que abasta 
tant cognoms amb escuts d’armes que es perden en la nit 
dels temps i que van servir els reis d’Espanya fossin dels 
Àustria o fossin dels Borbó (alguns després van ser carlistes 
i tots ells darrerament franquistes) com nouvinguts inadap-
tats procedents de la immigració espanyola de les darreres 
dècades.

És un tòpic (sobretot per a alguns membres de l’esmen-
tat patriciat) afirmar que és una majoria de catalans la que 
no vol la independència, però aquesta estimació només es 
pot demostrar amb un gest democràtic, un referèndum de 
sobirania, que precisament aquests partidaris acèrrims de 
mantenir la unitat espanyola s’ocupen de neutralitzar des 
del moment que el besllum d’una consulta popular s’insi-
nua en l’horitzó. Les contradiccions i els interessos antagò-
nics entre Catalunya i Espanya cada cop són més manifes-
tos i més incisius, però, en comptes de desembocar en un 



15

previsible i esclatant xoc de trens, la nosa s’esmuny amb la 
remor sorda d’un peix que torna a les profunditats abissals.

Els primers signes per detectar la presència d’un d’aquests 
agents unionistes consisteix a parar esment en les seves ex-
cuses per restringir la democràcia: primer el silenci, que és 
el que ha imperat durant molts anys (durant i després del 
franquisme), i, malgrat tot, quan es destapa la possibilitat 
de la secessió i el debat comença a penetrar en els cercles de 
l’opinió pública, recorren al reiterat «la gent no ho vol», 
«això és impossible», «hi ha altres prioritats», «és inconsti-
tucional» o bé «trencaria la cohesió social». Fem-ho d’una 
altra manera: preguntem-nos quins són els interessos que 
glateixen rere els detractors catalans de la independència i 
per què allò decisiu per a qualsevol ciutadà, la llibertat de la 
seva nació, és per a ells l’última de les seves prioritats.

En les pàgines que segueixen provarem de desemmasca-
rar qui són els membres més prominents del que anome-
naré la trama unionista, els enemics de la independència, 
un conjunt de poders fàctics que treballen a Catalunya per 
la continuïtat de l’ordre constitucional espanyol erigit des 
de la transició. No parlaré (tal vegada només ho faré tan-
gencialment) de la cort mesetaria composta de l’aparell de 
govern de l’Estat i els prohoms que orbiten al seu voltant 
(la monarquia, les majories governamentals, els alts funcio-
naris de l’Estat, les executives dels partits, els militars, els 
representants dels agents socials, el membres dels consells 
d’administració de les multinacionals espanyoles o els di-
rectors dels grans mitjans de comunicació), un conglo-
merat que, amb més o menys variacions, és el principal 
responsable de la restricció de les llibertats catalanes for-
malment des del segle xviii i, tal com es desprèn de les fre-
qüents picabaralles entre els territoris de la Corona d’Ara-
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gó i la Corona de Castella durant l’edat moderna, encara 
des d’abans.

En canvi, em centraré, com dic, en el braç de complici-
tats que la voluntat de dominació castellana ha trobat a 
Barcelona: els col·laboradors amb la metròpoli, sigui per-
què l’Estat els va enviar a colonitzar Catalunya i la seva 
identitat i la seva posició social (i la dels seus descendents) 
només s’aferma amb relació a Espanya, sigui perquè es trac-
ta de catalans que van pactar amb el poder espanyol per 
mantenir (i ampliar) els seus sucosos patrimonis. De vega-
des, alguns dirigents de l’independentisme han anomenat 
aquesta casta amb una expressió força impactant, els vigi-
lants del gueto, és a dir, aquells que pertanyen a l’estirp dels 
oprimits però que col·laboren amb l’opressor per tal d’ob-
tenir uns rèdits immediats, entre els quals hi ha la possibili-
tat d’ascendir socialment (d’integrar-se en l’oligarquia polí-
tica i econòmica) o de mantenir-se al capdamunt de la 
piràmide social de la «regió espanyola». D’aquí que els 
components de la trama unionista, per bé que encapçalada 
per les classes benestants que es van consolidar durant el 
franquisme (i, per tant, previ jurament de fidelitat a la idea 
obsessiva d’unitat d’Espanya que el franquisme predicava i 
imposava), s’estenen amb caràcter transversal per les dife-
rents capes socials. De la mateixa manera (i com succeeix 
en qualsevol comunitat nacional) que el catalanisme abasta 
les elits i les classes populars, també els representants dels 
interessos i de la cosmovisió de la nació espanyola a Catalu-
nya es ramifiquen en un cos que va des de la família propie-
tària d’una empresa d’escumosos que va cedir la seva finca a 
Franco durant la Guerra Civil perquè dirigís les opera cions 
militars fins al modest professor de llatí de secundària pro-
cedent d’una família humil de Palència que va guanyar la 
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seva plaça als anys setanta i que mai no va parlar una pa-
raula de català.

Aquest caràcter transversal del contraindependentisme, 
d’altra banda, no és sorprenent ni s’allunya gens del guió 
que ens han llegat alguns capítols turbulents del segle xx, 
de manera que si la burgesia catalanista s’embalava en les 
seves aspiracions nacionals, Espanya no dubtava a atiar les 
revoltes del proletariat i del subproletariat procedents de la 
immigració no integrada en el país, i si, en canvi, eren les 
classes populars catalanistes les que cridaven a la revolució 
social i nacional, les forces de l’ordre, amb l’aquiescència de 
la burgesia atemorida, ja s’encarregaven de recordar brutal-
ment quins eren els límits que Espanya no podia tolerar 
que s’ultrapassessin.

En les pàgines que segueixen furgarem en les motiva-
cions d’alguns d’aquests vigilants del gueto i, en definitiva, 
dels enemics de la independència, parlarem dels seus orí-
gens i de quines circumstàncies els mantenen en la seva 
condició d’oponents a la Catalunya amb Estat propi. Co-
nèixer-los millor ens permetrà explicar amb més precisió 
capítols de la història recent que han posat de manifest les 
conseqüències de les seves accions, però també ens propor-
cionarà claus per vaticinar el seu comportament davant la 
perspectiva d’un futur pols amb l’Estat i per perfilar si, en 
l’esclat seriós d’un procés independentista, caldria trobar la 
forma d’atacar la seva influència o si podríem trobar incen-
tius que els reclutessin per a la causa catalana.

Saber qui tenim al davant ens servirà per aventurar si 
hem de construir l’Estat propi amb ells, contra ells o sense 
ells. En qualsevol cas, en aquest primer moment en què, 
com han demostrat a bastament, se situen a l’altra banda 
del riu, almenys, si volem sortir victoriosos de la contesa, 
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hem de satisfer un dels primers mandats que ja va insinuar 
el gran estrateg xinès Sun Tzu fa més de dos mil·lennis: co-
neix el teu enemic millor que a tu mateix.

Factors reals de poder

Sobta que s’hagi escrit tan poc sobre els factors de poder a 
Catalunya que es troben disposats a avortar qualsevol ínfu-
la sobiranista. En general, sobta que, en la modernitat, els 
catalans sapiguem tan poc sobre el poder i que aquells re-
cursos que podríem exhibir per fer valer les nostres preten-
sions (empenta econòmica, demografia, representació par-
lamentària decisiva tant per impulsar un procés sobiranista 
com per mantenir la governabilitat de l’Estat) s’hagin fet 
servir amb tan poca astúcia, fins al punt que, cada vegada 
que hem llançat un desafiament, des de Madrid ens l’han 
retornat en forma d’humiliació.

En concret, pel que fa a aquells que han pensat en la so-
lució independentista com a única fórmula per superar la 
dinàmica d’opressió nacional, no deixa de ser desconcer-
tant que pràcticament ningú no s’hagi ocupat de definir les 
condicions de poder econòmic, social i polític que es re-
quereixen per impulsar un procés d’aquestes dimensions i, 
encara menys, d’identificar els poders adversos que, amb 
força probabilitat, es poden entravessar amb les aspiracions 
emancipadores. S’ha escrit molt sobre els abusos que ha pa-
tit Catalunya, sobre els arguments a favor de la indepen-
dència; s’ha escrit també molt sobre les particularitats del 
fet nacional (tan peculiars que hem sobreviscut a les cala-
mitats de la història malgrat no posseir la sobirania que els 
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altres exerceixen) i sobre els intents de presentar els aspectes 
amables de la nostra idiosincràsia; s’han perfilat fulls de 
ruta des de la perspectiva formal, arguments fonamentats 
en la teoria política i en el dret internacional per desbordar 
el marc constitucional espanyol (així, López Tena a Catalu-
nya sota Espanya. Barcelona: RBA Libros, 2007, o jo mateix 
a La independència i la realitat, Palma de Mallorca: Moll, 
2004), i fins i tot s’ha arribat a imaginar el moment de la 
constitució de l’Estat propi (Patrícia Gabancho, Crònica de 
la independència. Barcelona: L’Arquer, 2009), però, fins on 
jo sé, i deixant de banda també la interessant ficció de jo-
sep Gimeno (L’Informe Diagonal o com aturar l’independen-
tisme. Barcelona: Acontravent, 2011), en molt poques oca-
sions s’han posat noms i cognoms concrets als responsables 
de l’acció contraindependentista i, en un altre sentit, pocs 
independentistes coneixen amb certesa quins són els factors 
de poder que contribueixen a aigualir l’aspiració secessio-
nista cada vegada que el catalanisme manifesta algun gest 
d’indignació o de voluntat de ruptura.

La configuració d’estructures d’intel·ligència des del so-
biranisme ha estat molt precària. Això demostra la llunya-
nia amb la qual la casta política (incloent-hi aquella que es 
declara sobiranista i s’ha organitzat amb un moviment ex-
plícitament independentista) interpreta les possibilitats 
d’obrir un conflicte en el marc d’un gest secessionista. De 
fet, fins i tot aquells que es declaren independentistes i que 
en algun moment han accedit a responsabilitats governa-
mentals han tingut una veritable fòbia a plantejar aquesta 
mena de projectes de l’única manera com es poden plante-
jar: com un conflicte polític, un conflicte polític que es ca-
nalitza en el nostre context de forma democràtica, però 
conflicte al capdavall. I precisament allò que identifica la 
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primera aspiració de sobirania, la configuració del subjecte 
polític que emergeix en el concert dels altres estats sobi-
rans, la condició necessària de la comunitat que aspira a 
l’emancipació nacional, és la determinació d’aquells que 
s’oposen a l’objectiu de llibertat, és a dir, la identificació de 
l’enemic. Per això no és estrany que en el món independen-
tista circuli, per exemple, tan poca informació sobre les 
unitats que l’exèrcit espanyol té acantonades als Pirineus, o 
sobre com es mantenen determinats mitjans de comunica-
ció orientats a desprestigiar o a silenciar la causa secessio-
nista, o sobre quines empreses catalanes depenen de forma 
decisiva del mercat espanyol (o de tractes de favor prodi-
gats pel Govern espanyol), de manera que una hipotètica 
independència catalana podria posar en risc la viabilitat del 
seu negoci. Aquells dirigents que podien començar a arti-
cular aquesta informació van renunciar a fer-ho perquè, en 
el fons, no creien en l’execució del projecte independentis-
ta; molt probablement, ni eren independentistes ni eren di-
rigents.

No es tracta de defensar una posició purista (que, per 
cert, els vigilants del gueto ja s’han ocupat durant molts 
anys de presentar com a integrista, minoritària i tendent a 
la lluita fratricida), sinó d’assumir des del punt de vista ra-
cional que només podem considerar independentista aquell 
agent polític que, a més de compartir l’ideal de l’Estat pro-
pi per a Catalunya, realitza accions per assolir aquest ideal. 
No es tracta només de retòrica independentista (del que ha 
prevalgut, i preval, en alguns polítics catalans en els darrers 
anys), ni tampoc de plantejar la independència com una il-
lusió intangible o una utopia, un lloc al qual no s’arribarà 
mai o només s’hi arribarà després d’una llarguíssima traves-
sia (com l’Ítaca d’Ulisses o la terra promesa de Moisès). Res 
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d’això. El dirigent i el polític independentista és aquell que 
defensa un projecte independentista i que l’executa mitjan-
çant accions coherents amb aquest objectiu. Però, en qual-
sevol cas, ara no es tracta de parlar de les condicions que 
han d’acomplir els dirigents independentistes, sinó, més 
modestament, de portar a terme una primera acció inde-
pendentista: saber almenys a qui tenim en contra, amb qui 
ens hem d’enfrontar i amb qui no podem negociar, tret que 
s’avingui a donar suport a l’Estat català.

Propiciar la ignorància dels ciutadans ha estat la primera 
victòria de la trama unionista. La fortalesa del seu poder es 
manifesta en la seva penetració subtil, en el fet de marginar 
discursos que en qualsevol nació en les nostres circumstàn-
cies s’haurien erigit en la centralitat de la contesa política 
des de fa molt temps. Durant dècades, han reeixit a amagar 
el conflicte sota la catifa, a presentar el catalanisme com una 
pedra a la sabata, com la mosca vironera a la qual atrauen 
els cadàvers en estat de descomposició. De fet, com veu-
rem, els quaranta anys de franquisme van aconseguir sepul-
tar històricament l’independentisme, de manera que fins i 
tot els universitaris i la gent suposadament culta que es va 
formar a finals del segle xx no tenien notícia del que abans 
de la Guerra Civil es coneixia com el separatisme ni de les 
diverses manifestacions històriques de les quals aquest mo-
viment havia estat protagonista, començant, en part, per la 
mateixa declaració de la República catalana de Macià de 
l’abril del 1931, encara que la declaració fos en el marc 
d’una inexistent federació ibèrica.

Referir-se a una situació de dominació nacional com si 
fos una conseqüència normal de la història, la banalitat de 
la pertinença de Catalunya a Espanya, amb tota la rastelle-
ra de símbols d’assimilació que conviuen quotidianament 
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en nosaltres (passaports, document nacional d’identitat, 
oficialitat de l’espanyol, transferències fiscals a la metròpo-
li, espoliació, mitjans de comunicació que generen imagi-
naris espanyolistes, seleccions nacionals espanyoles), tot 
això, requereix unes dosis de violència política molt més 
intensa i continuada de les que traspuen els gestos rebels 
dels catalanistes del morro fort. En canvi, són aquests dar-
rers, d’acord amb la versió destil·lada per l’espanyolisme, 
els únics que porten problemes, els que promouen l’ober-
tura de la bretxa que podria derivar en la ruptura i en el 
caos. Criden, actuen, protesten contra l’statu quo, però, se-
gons l’estament unionista, són només un grapat d’eixe-
lebrats i díscols (com els habitants arrepapats dalt d’una 
penya d’una serralada remota), mentre que la majoria si-
lenciosa transhuma en un altre nivell de preocupacions 
més bàsiques. En efecte, en situacions normals, la majoria 
fa el que pot: sura sense consciència nacional, treballa, 
paga les factures, s’aliena davant de la televisió... Però no es 
pot oblidar que la situació «normal» també es troba pro-
moguda per una minoria, una minoria que no tan sols 
posseeix, generalment, els mitjans de producció, com es di-
ria en teoria marxista, sinó que controla el que en podríem 
anomenar els factors de construcció nacional, els ressorts de 
poder estatal al servei d’una nació per assegurar la seva he-
gemonia sobre les altres.

Si el catalanisme polític ha sobreviscut malgrat els intents 
de liquidació —i, com hem esmentat, malgrat la ineptitud 
d’una classe dirigent poc acostumada a combregar amb les 
exigències del poder—, ha estat perquè almenys s’han pre-
servat o s’han fundat alguns d’aquests factors de construc-
ció nacional. Però què és el mapa del temps dels Països Ca-
talans en un parell de canals de televisió al costat d’un 
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exèrcit, d’una entitat bancària amb un volum d’actius de 
gairebé 400.000 milions d’euros o d’una planta de produc-
ció d’energia nuclear?

El terme ‘unionista’

Som conscients que el terme unionista encara no es troba 
gaire arrelat a casa nostra, per bé que en aquest assaig el fa-
rem servir força per referir-nos al teixit d’agents de diversos 
sectors socials (però sobretot de la plutocràcia catalana) que 
actuen amb la voluntat de reprimir el procés d’emancipació 
nacional català.

Quan el paradigma polític canvia, la primera de les ma-
nifestacions d’aquest canvi es troba en l’ús de les paraules. 
Si es defineix l’objectiu polític de la independència amb 
claredat, la línia divisòria dels bàndols en lliça serà diferent. 
Alguns poden pensar que la paraula unionista fa al·lusió als 
defensors de la pertinença al Regne Unit en el contenciós 
irlandès, tot i que es pot projectar (i, de fet, s’aplica) a qual-
sevol procediment de secessió (un dels quals, coronat amb 
èxit, el de la independència de Montenegro de la «unió» 
amb Sèrbia el 2006, en què també es feia servir aquesta de-
nominació).

Aproximar-nos a l’Estat propi es palpa a mesura que el 
nou imaginari es va consolidant, quan el catalanisme es va 
decantant cap a l’independentisme (i s’evapora l’obscuritat 
que desvetlla el concepte de sobiranisme) i els que fins ara 
donaven suport a la situació actual, que gaudien del privi-
legi de la indefinició i molt sovint de la propaganda de 
percebre’s com a ciutadans del món, cada cop són més fre-




