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EL
DIBUIX

Fer

l debat sobre la proposició de
llei per permetre un referèn-
dum consultiu sobre el futur
polític de Catalunya per la via

de la transferència de competències
que preveu l’article 150.2 de la Consti-
tució ha acabat com s’esperava: els dos
grans partits espanyols, tot i que amb
formes retòriques i modals diferents,
s’han oposat obertament a la cessió
puntual de la competència per poder
fer la consulta. I això que el text de la
proposició de llei era molt clar i no
conculcava el marc polític, constitu-
cional i legal vigent a l’Estat espanyol:
“Es delega a la Generalitat de Catalu-
nya la competència per autoritzar,
convocar i celebrar un referèndum
consultiu perquè els catalans i catala-
nes es pronunciïn sobre el futur polí-
tic col·lectiu de Catalunya, a partir
dels termes que s’acordin amb el go-
vern de l’Estat... El procediment per
realitzar el referèndum i les seves ga-
ranties, seran les que determina la le-
gislació reguladora dels processos re-
ferendaris i electorals, i, si s’escau, en
el decret del govern de la Generalitat
que convoqui el referèndum.”

MÉS D’UN ES PREGUNTARÀ ara si valia la
pena acudir al Congrés dels Diputats
per obtenir un no rotund de PP, PSOE i
UPD, és a dir, de més del 80% dels di-
putats espanyols; enfront del sí de tots
els altres grups parlamentaris (excep-

E
te UPN i el Foro) i la solidaritat explíci-
ta del nacionalisme basc i gallec. Sí, va-
lia la pena. I tant que valia la pena, per-
què ha permès visualitzar clarament a
tots els que vulguin veure –a dins i a fo-
ra de l’Estat espanyol– dues conclu-
sions contundents: la qüestió no és jurí-
dica, sinó política; la qüestió no és que
no es pugui fer el referèndum, sinó que
no es vol. I no es vol perquè PP i PSOE
tenen por, tenen por de la feblesa dels
seus arguments: cóm es pot negar un
referèndum consultiu acordat amb el
govern espanyol i ajustat a llei?

QUIN RIDÍCUL, advertia Alfred Bosch,
tot un poble caminant a favor de realit-
zar una consulta sobre “el futur polític
col·lectiu de Catalunya” i els dos grans
partits espanyols (ni tan sols cal consi-
derar el populisme patètic de Rosa
Díez i UPD) negant la possibilitat de
votar en llibertat als ciutadans de Ca-

talunya. Un ridícul perquè, com afir-
mava la representant del BNG Olaia
Fernández, “negar la realitat no fa que
desaparegui”. Ridícul perquè, com
afirma la Declaració Unilateral d’Inde-
pendència dels Estats Units –orgullo-
sament reproduïda en el mural de la
sala d’arribades de l’aeroport de Fila-
dèlfia–, “quan s’esdevingui que qual-
sevol forma de govern es faci destruc-
tora d’aquestes finalitats, és el dret
del poble reformar-la o abolir-la, i ins-
tituir un nou govern que es fonamen-
ti en els esmentats principis... del
dret a la vida, a la llibertat i a la recer-
ca de la felicitat... [i] es fa necessari
per a un poble dissoldre els vincles po-
lítics que l’han lligat a un altre”.

EN SUMA, MALGRAT el no de la por (por
del resultat de la consulta i por que in-
tentaven projectar de nou Mariano
Rajoy i Alfonso Alonso sobre una Ca-
talunya independent, fora de la UE,
de l’euro, de Nacions Unides...), el
procés endegat a Catalunya no es tro-
ba pitjor que abans del debat. Tot el
contrari, està millor, perquè avui és
molt clar qui és que no vol el diàleg,
qui és que no vol una solució política,
pacífica i democràtica, qui és que pro-
voca el xoc de trens entre dues legiti-
mitats, qui és que oposa la llei –l’estat
de dret– als principis democràtics. I
aquest és el principal error de la res-
posta de PP i PSOE, perquè, com va
afirmar la Cort Suprema del Canadà,
en cas de col·lisió entre els principis
legals i els principis democràtics sem-
pre han de prevaldre els segons, que
és d’on emanen els primers. I avui tot-
hom té clar de quina banda estan les
deficiències democràtiques.

El no de la por

AVUI ÉS MOLT CLAR QUI
ÉS QUE NO VOL EL DIÀLEG
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En cas de col·lisió entre
els principis legals i els
principis democràtics
sempre han de prevaldre
els segons, que és d’on
emanen els primers

uan encara sentim el xup-xup de tot
allò del debat a les Cortes Españolas, i

cada cop més españolas, un homenatge in
memoriam, aquesta tarda, a Joaquim Hor-
ta (1930-2013), a l’Ateneu Barcelonès. Im-
pressor, editor, poeta, expert en jazz, tra-
ductor, amb Manuel de Seabra, de Ma-
iakovski, l’Horta era, per a tots nosaltres, el
corcó, la paraula austera que mai no et
deixava indiferent, generadora de noves
accions, sovint de risc, en un circ sense
xarxes, sense subvencions i sense ni la
nosa dels honorables, però balders, con-
sellers de Cultura. En el pròleg al poemari
Paraules per a no dormir, del 1960, Joa-
quim Molas definia així el fil roig de l’estè-
tica (i de l’ètica) de l’Horta: “El poeta ha
deixat de pensar i d’actuar per l’orgull
desmesurat de les pròpies facultats crea-
dores; tot i que ell mateix segueix essent

el centre del poema, es desprèn de tot
personalisme i intenta de reflectir les an-
goixes i els ressentiments que remouen
l’època i el poble a què pertany.”

L’Horta va ser, a més, un home d’es-
querres, en el sentit que Norberto Bobbio
atorgava al mot, tot connectant-lo amb les
millors tradicions de la Llibertat-Igualtat-
Fraternitat. Era d’aquells militants –parau-
la afrosa, per cert– que no tracten de se-
duir els seus caps polítics ni es convertei-
xen en pasta de reunions i/o de consignes.
S’autodefinia com l’home que espera, fet
que feia més fonda la seva solitud: “Que-
daré sol, inexorablement, a l’espera.”

Hi ha hagut veus, d’ençà de la seva
mort, que s’han sentit solidàries amb
tot allò que va ser Joaquim Horta. Des
d’aquests papers, ha parlat en David Cas-
tillo, home de lletres tot terreny i un
àcrata com Déu mana. Demano que em
posin plat a la seva taula. I a l’hora del
brindis demanaré, per tenir més present
encara el nostre Quimet, l’edició de la se-
va obra completa i un homenatge al
Jamboree, compartit amb el de Tete
Montoliu. I assajarem el blues amb un
vers de l’Horta: “El blues és un prec que
canten els negres i alguns blancs per a
demanar que no sigui tan negra la nit.”
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