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Després del 28-N m’atreveixo a
dir que CiU ha aglutinat tot
l’ampli ventall de vot de reafir-
mació nacional. El seu ampli
electorat per començar, sens
dubte, però també part d’aquell
que és netament independentis-
ta però que no ha vist en les di-
verses opcions independentis-
tes una garantia de vot útil per a
la reafirmació nacional. En bona

part per la fragmentació d’op-
cions independentistes, i pel
desgast d’ERC fruit de les cons-
tants disputes internes i de la di-
ficultat de fer entendre al seu
electorat tradicional la convi-
vència del pacte amb els socia-
listes en plena ofensiva espa-
nyolista. Així com vot del PSC
que ha anat a parar a CiU fruit
d’aquest mateix paradigma. No
es pot confondre construcció
nacional i reafirmació nacional.
La construcció nacional reque-
reix moments de reafirmació

nacional, però no és el mateix.
Hi ha moments de greu crisi
com l’actual en què els proble-
mes socioeconòmics se super-
posen als d’abast identitari. I és
en aquests moments que la ciu-
tadania aposta per forces esta-
bles que responguin al mínim
denominador dels interessos co-
muns. Els que creuen en el PSC
que sense fer res més que un
canvi de cares el partit recupe-
rarà la centralitat farien bé
d’analitzar amb més profundi-
tat els resultats electorals. És

cert que Catalunya és un país
complex i divers, però el mar
que suposa el centre sociològic
de Catalunya s’ha mogut cap al
sobiranisme i mentre CiU ha sa-
but copsar-ho i mantenir ferm el
timó –no sé si aquell que el pare
d’Artur Mas li ha regalat–, el
PSC ha perdut la brúixola nave-
gant, segurament no a la deriva,
però sí sense rumb fix. I parado-
xalment les grans onades que
s’han creat han fet trontollar
ERC. No es tracta que el PSC
s’hagi de tornar independentis-

ta ni que hagi de fer president
del govern espanyol un candidat
del PP en comptes d’un del
PSOE. Sinó que pugui partici-
par de forma natural en aquells
consensos de país que permeten
defensar els interessos d’una
gran majoria de catalans davant
d’una ferotge construcció nacio-
nal espanyola en la qual el PSOE
ha perdut la batalla i fa d’escu-
der del PP. Simplement, que un
ciutadà o ciutadana d’esquerres
pugui reafirmar-se nacional-
ment també en el PSC.
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La reafirmació nacional, paradigma del 28-N
Ferran Espada

l 2009 Gallup va pre-
guntar als americans si
creien que s’estava in-
formant adequada-

ment dels riscs de l’escalfa-
ment global, o si estaven es-
sent exagerats, i un 41% van
contestar que creien que s’es-
tava exagerant. Però això ocor-
ria dos anys després que
l’IPCC, el grup d’experts que
col·laboren sota el guiatge de
les Nacions Unides i que aplega
els millors científics ambien-
tals del món, establís categòri-
cament que l’escalfament és
real i és capaç de canviar per
sempre el planeta. O, com molt
més lapidàriament em va dir
un dels catedràtics, líder en
aquest camp al nostre país:
“Avui només poden qüestionar
l’escalfament global els analfa-
bets”. Quin és, doncs, l’origen
d’aquesta “esquizofrènia”?

Aquest és precisament el te-
ma de Climate Cover-Up, de
James Hoggan. Ell és un pro-
fessional de les relacions públi-
ques que un bon dia es va
adonar que hi ha una campa-
nya constant, global i molt
ben organitzada, per a negar o
generar confusió sobre l’escal-
fament global, a fi de diferir
el màxim possible qualsevol
acció de la societat per a com-
batre’l. Llavors va decidir que
la seva contribució seria es-
criure aquest llibre, on s’expo-
sa la multitud de tàctiques
emprades, i crear la plana
web www.Desmogblog.com,

E on s’exposen tots els compo-
nents d’aquesta campanya
de manipulació tan aviat com
es coneixen.

Què qui hi ha al darrere?
Doncs tots aquells que tenen
quelcom a perdre amb els can-
vis que ens caldrien: empreses
de carbó, del petroli, generado-
res d’electricitat, etc. Entre
d’altres, el llibre esmenta com
del 1998 al 2003, la indústria
del petroli es va gastar 420 mi-
lions de dòlars als EUA en acti-
vitats de lobby i Exxon Mobil
sola se’n va gastar 60. Estem
parlant, doncs, de quantitats
de diners importants que real-
ment poden comprar coses i
contractar molta gent molt
professional i capaç.

Un exemple: la neteja del
carbó. Darrerament es parla
amb gran entusiasme del car-
bó net, cosa que suposadament
s’aconseguiria a través d’una
tecnologia que capturaria el
CO2 de les emissions de la cre-
ma de carbó abans que sortis-
sin de les xemeneies de les
plantes. La idea és atractiva,
però a banda de què fer amb
les muntanyes literals de CO2

que caldria emmagatzemar
en un lloc o l’altre, aquesta tec-
nologia avui no existeix, i és,
com a mínim, a 25 anys que
pugui ser utilitzada. En altres
paraules, avui només serveix
per a guanyar temps, i crear
la ficció que es farà quelcom,
mentre no es fa res.

Amb 40 d’aquests milions de

lobbying es va contractar un
grup de relacions públiques, i
es va engegar una campanya
coincident amb les eleccions
que va guanyar l’Obama (amb
equips de propaganda pre-
sents a tots els mítings de tots
els candidats repartint pros-
pectes, gorres i samarretes
amb la inscripció “carbó net”;

amb campanyes d’e-mails als
candidats demanant-los su-
port al “carbó net”; etc.). El
resultat va ser que tots els
actes de campanya estaven
plens de gent adornada amb
alguna de les indumentàries
de “carbó net”, que, subse-
qüentment, sortien a la cober-
tura que els mitjans feien dels
esdeveniments, i que tots els
candidats, inclòs Obama, van
acabar incorporant el “carbó
net” al seu programa.

El 2007, quan es preguntava
als americans si donaven su-
port o rebutjaven l’ús de carbó
per a generar electricitat, un
46% hi donaven suport i un
50% ho rebutjaven. A finals del
2008 els percentatges havien
canviat a 72/22: més de la mei-
tat dels que s’hi oposaven ha-
via canviat de parer. Això supo-
sa haver canviat completa-
ment les regles del joc i haver
assegurat la “llicència” social
per a seguir cremant carbó per
molts anys. Quin no serà el va-
lor econòmic d’aquest guany
per als patrocinadors?

La campanya doncs, dóna ex-
cel·lents rèdits, i només cal
preveure que s’intensificarà con-
forme les noves dades sobre l’es-
calfament vagin empitjorant.
L’única protecció possible és la
vigilància més crítica que pu-
guem exercir quan ens posin al
davant informacions referents
al canvi climàtic: és crucial que
sapiguem evitar els paranys dels
mercaders de la confusió.
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Darrerament es
parla amb gran
entusiasme del
‘carbó net’, tot i
que falten 25 anys
per arribar-hi
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