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Tant se val que tinguis raó: això no canviarà
res
Hibai Arbide

Tinc amigues que diuen que l’assalt al cel promès el 2014 només ha produït la restauració del règim
del 78. Assenyalen que Podemos ha rendibilitzat el capital polític del 15-M i l’ha entregat a Pedro
Sánchez i al PSOE, pilar real de l’R-78, perquè ha transformat un moviment que reclamava
democràcia real en un front anti-PP. És probable que tinguin raó.

Tinc altres amigues que lamenten que els independentistes d’esquerres proclamessin amb molta
arrogància que ells, a diferència de Podemos, sí que trencarien el règim del 78, però que l’únic que
han aconseguit ha estat legitimar un autonomisme descafeïnat i reforçar l’extrema dreta latent a tot
Espanya, que allunya Catalunya i l’Estat espanyol de qualsevol possibilitat de canvi real. És probable
que tinguin raó.

Altres amigues meves diuen que els anomenats ‘ajuntaments del canvi’ no han estat capaços de
complir ni una de les grans promeses que van fer abans de guanyar les eleccions, i que a Barcelona
segueix havent-hi desnonaments. És probable que tinguin raó.

La CUP i els Comuns parlen en nom dels moviments socials en lloc de deixar espai
perquè parlin per si mateixos

Diverses amigues m’han explicat que es deixen la pell cada dia per arrancar el màxim de fites
possibles d’una institució que mai no ha estat al servei de la cosa comuna, mentre que la majoria
dels que les critiquen ho fan amb la nevera plena i amb la consciència tranquil·la d’aquell qui no
assumeix contradiccions, perquè ha renunciat a canviar res. És probable que tinguin raó.

No fa gaire vaig escoltar una altra amiga que deia que les diferències que hi ha entre la CUP i els
Comuns són qüestions de matís, que competeixen pels mateixos vots i que ambdues formacions
parlen en nom dels moviments socials en lloc de deixar espai perquè aquests moviments parlin per si
mateixos. És probable que tinguin raó.

En el meu article anterior a CRÍTIC deia que “el Procés ha estat, entre altres coses, una batalla
interna entre nacionalistes i sobiranistes. Una lluita per l’hegemonia dins de l’independentisme
entre els que es conformaven amb gestos de reafirmació nacional i els que, per contra, exigien
mecanismes concrets per exercir la sobirania —com un referèndum. Aquesta batalla per
l’hegemonia no està resolta”. És possible que l’elecció de Quim Torra com a president de la
Generalitat em doni la raó.

Però suposem que jo tenia raó. Què canvia això? Aquest és el punt al qual vull arribar: tenir raó no
serveix per a res. En aquest panorama polític dominat per les tertúlies, s’ha imposat la idea que fer
política radica, bàsicament, a tenir raó. No és així. La política —la política emancipatòria— no
consisteix a “obrir-li els ulls a la gent”, sinó en la capacitat de produir canvis en l’estat de les coses.
Revelar la veritat és feina dels missioners, no de les activistes. Les militants han d’analitzar la
realitat mentre intenten modificar-la. Som el que fem per canviar el que som, diu Eduardo Galeano.
Tenir raó pot ajudar a trobar el camí; però, en si mateix, no canvia res. Encara més: a vegades tenir
la raó és contraproduent. Fa pocs dies, Klini Nichtmitmachen ho resumia perfectament en un tuit: “A
mi no se m’acut anar ‘de canyes’ després d’un desnonament aturat a dir-li a la gent que no es faci
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il·lusions, que la setmana vinent n’hi ha 3 més i que el capitalisme segueix tan fort com sempre”.

Conformar-se a tenir raó és propi de postures morals més que de propostes d’acció. Alguns exemples
recurrents i recents d’afirmacions que, tot i que contenen la raó, són banals i no canvien res: “No
poden posar a la presó els Jordis perquè és injust, i llavors, quedaria clar que a Espanya no hi ha
democràcia”; “S’ha de demostrar que Ciutadans és de dretes”; “El PSOE sempre ha incomplert les
seves promeses d’esquerres”; “El PP és el partit més corrupte d’Europa”.

Contra l’optimisme
Un altre dels trets característics del debat polític dels nostres dies és, paradoxalment, el contrari: la
renúncia a la raó. O, millor dit, la renúncia a la racionalitat. Especialment clamorós és l’optimisme
vinculat a la idea de progrés. És a dir, l’optimisme que s’obre pas davant de qualsevol evidència que
no hi ha cap llei natural que permeti afirmar que estar pitjor és el preàmbul de la millora. Dit d’una
altra manera: les societats no milloren de manera natural. Les condicions de vida poden
empitjorar i els drets i llibertats guanyats poden desaparèixer, si no hi ha res que ho impedeixi.

De fet, les llibertats civils i polítiques són una anomalia històrica. Únicament han estat efectives en
determinades parts del món durant períodes històrics molt breus. No hi ha res que convidi a ser
optimista respecte al món i, especialment, a l’Estat espanyol. Tampoc després del canvi de Govern.
Creure que recuperarem els drets socials i les llibertats civils pròpies dels estats del benestar
europeus de la segona meitat del segle XX és utòpic i irracional. Els drets humans i els drets civils
reconeguts al segle XX van ser producte d’un context molt concret —la postguerra mundial i l’inici
de la Guerra Freda— que no té res a veure amb l’actual. La correlació actual de forces al món, i a
Europa, no ens permet aspirar ni tan sols al compliment efectiu de la Declaració universal dels drets
humans.

Davant de l’optimisme de la raó s’imposa el principi de realitat. Paulo Coelho diu que “quan una
persona desitja realment una cosa, l’univers sencer conspira perquè pugui realitzar el seu
somni”. És mentida. M’he passat quasi tota la meva trajectòria activista donant suport, sense
voler, a aquesta porqueria de Coelho; pensant que tenir raó i posar-hi molt esforç era suficient
perquè les nostres reivindicacions, algun dia, es facin realitat.

Probablement, no hi ha cap ideologia que serveixi, al mateix temps, per entendre el món
i per transformar-lo

Mentre ens carreguem de raons i som optimistes, les extremes dretes han accedit ja als governs
d’Itàlia, d’Àustria, d’Hongria, de Polònia, d’Eslovènia i d’Eslovàquia i són capaces de marcar
l’agenda de la majoria dels governs europeus de manera molt més determinant que els moviments i
els partits que defensen la vigència dels drets humans. No hi ha motius per a l’optimisme, per moltes
ganes que en tinguem.

Assumir tot això implica una conclusió que és terriblement desencoratjadora: segurament la teva
ideologia està equivocada. I encara pitjor: probablement, no hi ha cap ideologia que serveixi, al
mateix temps, per entendre el món i per transformar-lo. No hi ha receptes: les que hi havia estaven
equivocades, i les noves que creem erraran també.

Això no significa que ens hàgim de deixar endur per la resignació, sinó tot al contrari. La certesa de
no necessitar un marc teòric que ho expliqui TOT sense incórrer en contradiccions és alliberadora.
No fa falta; no t’atabalis si la teva ideologia et falla. A més, és una conclusió que millora la
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convivència en l’ecosistema polític: en la mesura que assumeixis que allò teu tampoc no servirà, més
fàcilment suportaràs les receptes equivocades dels teus companys, dels teus amics, dels teus
excompanys o dels teus veïns.

Després de 15 anys rumiant-la, crec que per fi he entès la màxima de Santi López-Petit: s’ha
d’aprendre a viure sense esperança i a lluitar sense horitzó.

Hibai Arbide és periodista.
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