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La pregunta de cada estiu 

Mentre el món se-
gueix el seu curs 
dramàtic i insegur, 
amb una guerra de 
Putin a Ucraïna 

que ha alterat tots els equilibris ge-
opolítics –l’últim episodi és la ten-
sió EUA-Xina per Taiwan–, mentre 
assistim a la impotència global da-
vant l’amenaça creixent de la crisi 
climàtica i mentre l’economia tron-
tolla per la pandèmia i la mateixa 
guerra, a Catalunya, a les tertúlies 
d’amics d’aquest estiu, un any més 
torna a sortir, ni que sigui amb sor-
dina, l’eco nostàlgic del Procés, la 
decepció amb el present, la perple-
xitat. ¿Podia haver anat d’una altra 
manera? I ara què? 

En l’independentisme enfadat 
amb el món ha quallat la idea que 
els líders van trair el poble. Una cre-
ença que contradiu els fets: l’audà-
cia del referèndum, i la vergonyo-
sa repressió policial, va portar la cú-
pula dirigent a arriscar més. El món 
ens mirava i potser la podíem fer 
una mica més grossa. Sabien que 
acabaria malament, com així va ser, 
però malgrat tot se la van jugar. Van 

renunciar, doncs, a fre-
nar a temps, a preservar 
l’autogovern, a reunir 
forces i a preparar així 
un nou embat des de 
dins de la legalitat. Per 
tant, si una cosa es pot 
criticar als líders no és la 
por sinó la manca de 
prudència, la manca de 
valentia per dir la veri-
tat, per dir que tocava 
aturar-se. La suggestió 
col·lectiva ens va obnubilar. Cinc 
anys després, n’hi ha que encara no 
han sortit del miratge. 

Contra el que es diu sovint, la 
Transició va ser molt més arrisca-
da que el Procés, per això en la pri-
mera hi va haver pacte i en la sego-
na fugida endavant. Durant la Tran-
sició, a l’altre costat hi havia l’exèr-
cit; durant el Procés, una societat 
catalana emancipada enfront d’un 
Estat aparentment dubitatiu (re-
cordeu Rajoy dient que no hi hauria 
referèndum). La Transició no va ser 
pacífica i idíl·lica com s’ha volgut 
vendre. Els últims estudis han 
comptat 134 morts per violència po-

anaven per aquí. I amb aquesta idea 
es va engegar el Procés, buscant un 
ampli suport al dret a decidir, eufe-
misme de l’autodeterminació, i do-
nant a la nació un caràcter cívic i so-
cial, inclusiu. La idea de votar sobre 
el propi futur ha quallat. En canvi, 
torna a haver-hi un perillós tanca-
ment de files identitari. L’accelera-
ció processista va acabar sent con-
traproduent en molts sentits. 

El diàleg polític amb l’Estat és 
lent i pesat. Ja no hi ha l’alegria de 
les mobilitzacions. El protagonisme 
no el té la gent, sinó els novells po-
lítics professionals, amb la respon-
sabilitat afegida de governar enmig 
d’unes quantes crisis mundials. Di-
àleg i govern autonòmic: si no hi ha 
consens per aquesta doble via –i és 
notori que no n’hi ha–, costarà molt 
que en surti res de bo. La clau del 
consens la té JxCat, que de moment 
ha decidit que sí que paga la pena 
l’exercici del poder autonòmic però 
no la taula de diàleg. El pròxim cicle 
electoral decidirà si finalment volen 
ser la consciència crítica interna del 
diàleg o si s’acaben apartant tant del 
diàleg com del Govern.

licial fins al 1982. Afortu-
nadament, en el Procés 
no hi va haver cap mort. 

Ara hi ha la taula de di-
àleg entre governs. No es 
tracta de creure-hi o no 
creure-hi, sinó d’aprofi-
tar que l’Estat s’hi ha as-
segut. Esclar, el govern 
de Sánchez no hi és per 
fer cap concessió gracio-
sa ni fàcil, sinó per apla-
car la fera. I el govern ca-

talà el mateix, però a la inversa. Els 
processos de mediació ja ho tenen, 
això: qui ostenta el poder busca des-
activar la part irredempta, mentre 
que els revoltats assagen una sorti-
da digna sense renunciar als objec-
tius finals. Així estem.  

Aldous Huxley deia que la gran 
lliçó de la història de la humanitat és 
que la gent no aprèn les lliçons de 
la història de la humanitat. 
¿N’aprendrem, els catalans, de la 
nostra història? Ens n’hem sortit 
quan hem estat capaços de sumar a 
través de grans consensos. Les sín-
tesis pujolista o maragalliana, com 
la fundacional de Prat de la Riba, 
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Els Balcans i la insuportable fluïdesa de l’extremisme

En les darreres dues dè-
cades, parlar de radica-
lització, d’extremisme 
i de terrorisme era si-
nònim de parlar de ji-

hadisme. D’entrada, ja resulta 
prou complicat reconèixer que ni 
la radicalitat implica sempre vio-
lència ni el terme terrorisme està 
lliure de controvèrsia. Un atac per-
petrat per un individu àrab és au-
tomàticament titllat de terroris-
me, independentment de la moti-
vació, mentre que un atac violent 
per part d’un europeu blanc, com 
l’atemptat d’Utoya a Noruega el 
2011, genera dubtes sobre el seu ca-
ràcter terrorista per molt que hi ha-
gi darrere una motivació política o 
ideològica clara.  

La referència a l’islam ha estat 
una constant en l’anàlisi de la radi-
calització, mentre que altres for-
mes d’extremisme han estat ab-
sents del radar tant de la recerca 
acadèmica com dels serveis de se-
guretat i, en definitiva, de la formu-
lació de polítiques per fer-hi front. 
No obstant, la guerra a Ucraïna ha 
fet saltar les alarmes, especialment 
als Balcans, on la divisió entre els 
que donen suport a la posició russa 
i els que s’hi oposen, i que parteix 
de les antigues aliances entre grups 
d’extrema dreta i la noció de l’ul-
tranacionalisme extremista, posa 
en perill l’estabilitat de la regió. Si, 
a més, hi afegim un flux d’arma-
ment ingent que travessa Europa 
cap a Ucraïna, les perspectives són 
encara més preocupants.  

Els resultats del projecte de re-
cerca CONNEKT, finançat per la 
UE, que estudia els factors que con-
dueixen a la radicalització de joves 
als Balcans i l’Orient Mitjà i el Nord 
d’Àfrica, apunten que el paper de la 

religió no és tan primor-
dial com s’ha interpretat 
fins ara. Als Balcans, si 
bé és cert que els grups 
d’extrema dreta utilit-
zen arguments entorn 
de la cristiandat ortodo-
xa i el supremacisme 
blanc, les identitats et-
nonacionals sembla que 
hi juguen un paper més 
rellevant. De fet, la guer-
ra d’Ucraïna ha desper-
tat una preocupació afe-
gida per les dinàmiques transnaci-
onals, fins ara centrades en la ges-
tió dels combatents estrangers que 
vèiem marxar a Síria i l’Iraq (i even-
tualment retornar) i en l’impacte 
de la propaganda de reclutament 
dels jihadistes online. El 2014, quan 
tothom mirava cap a Síria, un bon 
nombre de combatents europeus es 
van unir al conflicte del Donbass, 
en ambdós cantons, amb un forta 
component d’ideologies d’extrema 
dreta. El 2022 una xifra discutida 

LGTBIQ+, l’antifeminisme, l’anti-
islam... diversos corrents extremis-
tes se superposen i convergeixen en 
grups que sovint són fins i tot opo-
sats. Les teories de la conspiració 
són freqüents en àmbits jihadistes, 
però també entre l’extrema dreta. 
Les dicotomies impossibles Occi-
dent / islam, blanc / no blanc, home 
/ dona (o qualsevol altra identitat 
de gènere pel que fa al cas), statu 
quo / antiimperialisme són com-
partides per tots. I tenen un vincle 
existencial: com més forts són uns, 
més forts es fan els altres.  

Així doncs, la fluïdesa, insupor-
table, de l’extremisme es reflecteix 
en les narratives que comparteixen 
grups molt distants. Per a un indi-
vidu atret per la pulsió violenta, 
fluctuar per aquest contínuum ex-
tremista ja no és tan estrany, i si ja 
ens havíem despistat a l’hora de fi-
xar-nos només en un tipus d’extre-
misme mentre creixien dins Euro-
pa altres noves formes que s’han 
acabat destapant, ens trobem que 
aquesta fluïdesa fa que el repte en-
cara sigui molt més gran. Afrontar-
la requereix copsar la complexitat, 
la interacció entre factors polítics, 
econòmics, socials, culturals, reli-
giosos, identitaris, territorials, 
transnacionals o digitals en un con-
text de socialització concret, que 
ens explicarà més sobre el fenomen 
que no pas l’abordatge des d’un sol 
factor i amb el focus posat en l’indi-
vidu. És per això que és més fàcil si-
tuar-se en el món dels binaris, de 
les dicotomies lapidàries, dels 
blancs i negres. Només cal entrar a 
les xarxes socials i veure’n la pro-
va fefaent. La complexitat al segle 
XXI no està de moda, però enten-
dre-la és l’únic que ens pot oferir 
més seguretat.

de voluntaris –es parla 
d’uns 20.000– s’han 
unit a la guerra, aquest 
cop, diuen, menys ideo-
logitzats, però igual-
ment susceptibles de re-
bre influències dels 
combatents més vete-
rans. L’exposició a la vi-
olència, l’experiència de 
combat, l’accés a les ar-
mes i els vincles trans-
nacionals que se’n deri-
ven els podrien conver-

tir en una amenaça un cop retornin 
als seus respectius països d’origen 
per tot Europa.  

Ni un sol factor pot explicar la ra-
dicalització (només la combinació 
de factors en un context determi-
nat pot donar-nos més pistes sobre 
com es despleguen aquests proces-
sos radicalitzadors) ni les formes 
d’extremisme són invariables. 
L’extremisme tendeix a ser acumu-
latiu. L’etnonacionalisme radical, 
el supremacisme blanc, l’anti-
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