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Els nostres prejudicis de cada dia
✒La gent –tantes parelles en-
cantadores, tants joves agosarats,
tants avis tranquils– amaga els
seus sentiments i després, de tant
amagar-los, ja no els troba.

✒La gent –per exemple vostè,
lector, o jo mateix– s’acostuma als
seus prejudicis i després, de tan
acostumats, ja no els reconeix.

✒La gent –posem per cas els
polítics– es deixa seduir per les
pròpies mentides i després, de
tanto dir-les, les considera veri-
tats incontrovertibles.

✒La gent –diguem els euro-
peus de classe mitjana– inconsci-
entment es consola relativitzant
el malestar dels altres i després,
de tant consolar-se, ja no s’adona
del seu privilegiat benestar.

✒La gent –ara mateix penso
en nosaltres, els catalans– se sent
segura quan identifica un bon
enemic i després, de tan obsedi-
da amb l’enemic, ja no sap reco-
nèixer els propis amics.

✒La gent –absolu-
tament tota la gent– es
creu nascuda per a la
felicitat i després, de
tan conveçuda com
n’està, oblida que la fe-
licitat no ve sola ni ve
donada, sinó que es
troba quan es busca i
quan es dóna.

✒La gent –comen-
çant per alguns perio-
distes molt i molt savis– conside-
ra que té dret a jutjar els altres i
després, quan els altres exercei-
xen aquest dret sobre seu, se sent
incòmoda i ofesa.

✒La gent –potser sobretot els
adolescents... i algun entrenador
de futbol– opina que quan guanya
és per mèrits propis i quan perd
per alguna injustícia; i després, de
tan convençuda, no s’adona que
a la vida tots guanyem i perdem
sempre una mica.

✒A la gent –en això no hi ha
fronteres d’edat– li costa déu i

riba un dia que, de tan apressada
com ha viscut, veu que el temps
ha passat i que ho té tot per fer.

✒La gent –els occidentals en
especial (i potser també en gene-
ral)– ha desterrat del seu univers
mental qualsevol pensament
transcendent o espiritual; i des-
prés, de tan materialista que s’ha
tornat, no sap apreciar el miste-
ri ni la bellesa.

✒La gent –la gent de bé i com
cal, esclar– acostuma a tenir por
dels seus propis desitjos i des-
prés, quan per fi els accepta, ales-
hores ja és massa tard.

✒La gent –aquí i arreu– tam-
bé té por a la llibertat i després,
de tant privar-se’n, esdevé pre-
sonera de la poruga mediocritat.

✒La gent –també la gent
gran–, encara que hagi tingut por
de viure, al final sempre sent al-
guna mena de por davant la mort,
però mai fins al punt de morir-se
de por.

ajut reconèixer els pro-
pis errors i després, ves
per on, s’estranya quan
els altres no reconei-
xen els seus.

✒La gent –tots els
escèptics d’aquest
món i fins i tot algun
compromès– no creu
en els bons propòsits i
després, de tant fer-se
l’orni, aconsegueix no

complir-ne cap ni un.

✒La gent –fins i tot la bona
gent– es decanta més per Hobbes
que per Rousseau i després, de
tan present com té la maldat, tro-
ba ridícula la bondat.

✒La gent –quin afany de ser
moderns que tenim!– s’ha abocat
a les xarxes socials i després, de
tan enganxada, no troba la mane-
ra de sortir de la xarxa.

✒La gent –també l’erudit
més solitari– s’ha acostumat a no
tenir temps per a res i llavors ar-
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El lideratge d’Artur Mas, un balanç crític (1): setanta-sis dies

Deia Stefan Zweig que “la
història, obeint una llei
irrevocable, denega als
contemporanis la pos-
sibilitat de conèixer en

els seus inicis els grans moviments
que determinen la seva època”. Dei-
xin-me que contradigui, ni que sigui
parcialment, l’admirat escriptor vi-
enès. Sota el diluvi imparable d’una
crisi econòmica com fa temps ningú
recordava i la deriva d’una Europa
que no acaba de trobar el seu camí,
en el transcurs dels setanta-sis di-
es que van de l’11 de setembre al 25
de novembre del 2012 s’han succe-
ït a Catalunya un munt de fets que
determinaran no la nostra època
però sí de ben segur l’avenir del pa-
ís. El curt període que va dels fets de
setembre al dia de les eleccions mar-
ca també un exercici de lideratge
d’Artur Mas com feia temps que no
vèiem.

Però part del protagonisme cor-
respon també a la capacitat de mo-
bilització del sobiranisme cívic or-
ganitzat a través de l’Assemblea Na-
cional Catalana, Òmnium Cultural
i l’Associació de Municipis per la In-
dependència. Aquest moviment ha
anat creixent amb un objectiu únic:
ampliar la majoria social ja existent
al país favorable a la independència.
Per això els organitzadors de la ma-
nifestació de l’11-S la van convertir
en un clam per marxar d’Espanya,
com quedava reflectit en el lema de
la capçalera: “Catalunya, nou estat
d’Europa”.

El moment de lideratge de Mas
inclou inicialment cinc elements. 1)
La lectura dels fets: la interpretació
del nou context derivat de l’11-S, que
li fa creure que el poble està prepa-
rat per començar el nou estadi. La
manifestació –dirà– no “és una fe-

bre de final d’estiu”. En
l’entrevista al programa
Àgora del dia 1 d’octubre
afirmarà: “He intentat
donar resposta a un mo-
viment i a un canvi d’es-
tadi mental que crec que
s’està produint a Catalu-
nya”. 2) L’explicitació de
la nova visió: Catalunya
ha de formular un pro-
jecte propi, un nou estat
de la UE. 3) El compro-
mís personal de posar-s’hi al capda-
vant i ultrapassar els objectius polí-
tics que fins aleshores havia defen-
sat la seva coalició i el seu govern.
4) La voluntat de mobilització mú-
tua, el desig que aquest recorregut el
facin plegats les institucions i el po-
ble. 5) L’avís del que vindrà: “Res se-
rà fàcil, però tot és possible”. Anun-
cia dificultats i obstacles i avança la
manera de procedir: el procés s’ha de
fer amb una cadència i un ritme
apropiats i no improvisats, i s’ha
d’inscriure en el marc de la normali-
tat democràtica i europea.

Elpuntd’inflexiócomençaquanel
presidentinterpretaquelaveudelso-
biranisme cívic és majoritàriament
“laveudelpoble”.Sovints’oblidaque

campanya electoral mal plantejada”.
Josep Ramoneda insisteix en la ma-
teixa idea: “Mas pretenia liderar i ca-
nalitzar el moviment social per la in-
dependència. Les urnes han demos-
tratqueeraunavanapretensió[...]La
sevaautoritathaquedatseriosament
tocada, perquè no hi ha error que de-
mostri millor la debilitat d’un perso-
natge d’elevar les expectatives sobre
si mateix molt per sobre de les seves
pròpiespossibilitats.Quinaautoritat
té qui amb el seu desafiament va de-
mostrar desconèixer on era?”

José Antonio Zarzalejos parla
també del “fracàs del president en
funcions de la Generalitat, que va
convocar unes eleccions de mane-
ra innecessària –a conseqüència de
motivacions diferents però totes
mal calculades– i les va guanyar per-
dent de manera ostensible... Ruïno-
sa operació política i electoral”.

Altres analistes qüestionen no
tan sols la feblesa d’Artur Mas sinó
fins i tot la seva continuïtat. Anto-
ni Puigverd apuntava que “Catalu-
nya acaba de dir que no té gaire con-
fiança en Artur Mas, el qual surt
d’aquesta prova amb l’espasa gaire-
bé tocant-li el cor. Al caire del preci-
pici”. I encara més rotunda era la
conclusió de Francesc de Carreras:
“Mas es va deixar arrossegar per
una manifestació i no va saber lide-
rar un moviment... Avui Artur Mas
és un líder caigut, definitivament,
encara que calgui donar temps al
temps perquè això es compleixi”.

El meu parer és un altre. El lide-
ratge de Mas s’ha afeblit, però no es-
tà mort políticament. I el resultat
electoral és un bon banc de proves
per als reptes que els catalans hau-
rem d’afrontar pròximament. Des-
envoluparé aquests punts en els dos
pròxims articles.

el diagnòstic és l’habilitat
més important, més difí-
cil i més infravalorada de
l’exerciciestratègicdelli-
deratge. Sens dubte,
aquest diagnòstic va con-
dicionar, en el cas d’Artur
Mas, el disseny posterior
de les seves decisions de
convocar eleccions i d’as-
pirar a una majoria ex-
cepcional que li atorgués
una gran legitimitat amb

la qual impulsar el procés de consul-
ta cap a l’autodeterminació. Val a dir
també que la majoria d’enquestes
electorals anunciaven que la federa-
ció nacionalista vorejava la majoria
absoluta,ifinsitotladelCentred’Es-
tudisd’Opinió,quedepèndelaGene-
ralitat, li donava aquesta majoria, tot
i haver-hi un 40% d’indecisos.

A la llum de les dades de les elec-
cions,podemafirmarqueellideratge
d’Artur Mas va fallar parcialment en
el diagnòstic i va fallar, sobretot, en el
resultat esperat. Diversos analistes
han avaluat aquest fracàs. Per Lluís
Bassets, el balanç sobre el lideratge
d’Artur Mas era ben clar: “Una anà-
lisi errònia de la realitat social catala-
na, una estratègia desencertada i una
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