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Cardús: “Aquesta podria ser la nostra darrera
oportunitat”
El sociòleg adverteix que “la independència la guanyarem amb la raó i el sentiment, però encara més amb les
formes”

El sociòleg Salvador Cardús adverteix en un llibre de recent publicació, en el qual
confessa les seves temors i esperances sobre el procés sobiranista de Catalunya - “Què
pensa Salvador Cardús?” (Dèria Editors)-, que malgrat el camí de Catalunya cap a la
independència està senyalat, perquè els catalans “no es deixaran vendre per un plat de
llenties”, cal ser prudents, perquè a causa de l’esperit demòcrata dels catalans, si el
resultat no és favorable aquesta, “podria molt ben ser la darrera oportunitat
d’emancipació nacional que tinguéssim els catalans”.

El sociòleg, en un moment en què ERC i CiU estan negociant un pacte de govern que
podria incloure la data d’una consulta sobiranista, també avisa que ens convé fer la
consulta abans que els escocesos “per aprofitar l’empenta de la seva formulació” ja
que el seu és un procés “democràticament impecable” i “perquè en cas de derrota del
seu projecte, això podria afeblir el nostre”. I encara afegeix: “La independència la
guanyarem amb la raó i el sentiment, però encara més amb les formes. És gairebé la nostra única força”.

La Catalunya independent del futur

En aquesta conversa amb el periodista Ignasi Aragay, el sociòleg també aprofita per explicar el seu model
d’independència: “Ens equivocaríem si féssim una independència clàssica. Hem de fer una estructura d’Estat acomodada a
la realitat europea, evitant tot el que fa nosa, evitant tot el que és organització caduca, cara i inútil. Hem de fer
estructures d’Estat lleugeres, pròpies d’un temps en què el món es comunica a través de les xarxes”. I, posa com a
exemple, estalviar en ambaixades i contribuir en un exercit europeu i no nacional.

Mai hi ha hagut pactisme

Finalment, Cardús també trenca alguns tòpics, per exemple, assegura en aquest llibre que a Catalunya mai s’ha practicat
un veritable pactisme en relació amb Espanya, com defensen alguns polítics i historiadors i afirma que aquesta “ficció” ens
“ha fet perdre molt de temps”, fins i tot, per aquells que estaven a favor de l’anomenada “conllevancia”.

“Per poder pactar has d’estar en condicions polítiques de fer-ho” i, segons el sociòleg, Catalunya, no ho ha estat mai.
Cardús recorda que els espanyols als catalans “per molt que s’hagin doblegat l’esquena” només “els hi ha perdonat la
vida” però en cap cas els han incorporat “dins les elits com a espanyols de veritat”. “Abans amb un alemany o un italià
que amb un català! Aquesta era la consigna”, recorda.

