Al final decidirà una assemblea
Roger Palà

L’article de David Fernàndez al diari ‘Ara’ en què demana dos vots a la investidura d’Artur Mas ha
satisfet els qui dins la CUP ja eren partidaris d’investir el líder de Convergència amb el nas tapat, i
no ha agradat als qui hi estan en contra i preferirien abans anar a eleccions. Però, al marge d’això,
l’article ha molestat molta gent de la CUP que, amb independència del que opini sobre Mas, creu
que aquesta mena de plantejaments cal fer-los en assemblea i no als mitjans. Posicionaments com el
de Fernàndez topen amb el que ha estat fins ara la cultura política de la CUP. I per això poden
acabar tenint efectes imprevisibles.
Des del punt de vista polític, l’article de Fernàndez trenca l’estratègia avalada per la formació
diumenge passat, que tenia com a objectiu allargar els tempos i posar pressió sobre CDC, i afebleix
la CUP en les negociacions amb Junts pel Sí, en un moment en què la formació semblava haver
recuperat la iniciativa. Però, de la mateixa manera que al debat de Manresa no va quedar
descartada la investidura (ho vam explicar en aquest manual no hiperventilat), avui tampoc no
poden cantar victòria els qui voldrien Mas de president. Posicionaments com el de l’exdiputat poden
fer enrocar les posicions dels contraris a Mas i, de fet, no seria el primer cop que la CUP acaba fent
el contrari del que David Fernàndez creu que caldria fer.
Al cap i a la fi, com recordava ahir Gabriela Serra, la CUP creu que cap individualitat no passa per
sobre de la col·lectivitat. Tots els escenaris segueixen oberts, i al final decidirà una assemblea.
Aquí no es mou ningú. Cap individualitat per sobre de la col.lectivitat. El 27 d, decidirem
— Gabriela Serra (@mgabriela_serra) December 2, 2015
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