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“Jo l’únic rei que reconec té 5 anys, pesa 20 quilos i espero
que sigui a l’escola”

La frase del dia

“Mas se’n va,
però la seva marxa,
tan desitjada pels
cupaires, es
converteix en una
victòria pírrica

er fi ha arribat l’acord. Quan en
el món sobiranista gairebé tot-
hom –fins i tot les parts interes-

sades– ja donava els terminis per aca-
bats i la convocatòria electoral com a
inevitable, la capacitat d’entendre’s ha
prevalgut per sobre d’unes diferències
que semblaven insalvables. El presi-
dent Mas havia reiterat, ben gràfica-
ment, i poques hores abans d’acabar el
termini per arribar a treure l’entrellat
de la investidura, que la Generalitat no
es disputa com en una subhasta de
peix, volent dir que considerava una ri-
dícula obcecació de la CUP la concen-
tració en la seva figura com a eix de tots
els pactes.

PERSONALMENT, TAMBÉ CREC que Mas no
havia de cedir, però que si ho feia era
no per grandesa, com ara es diu, sinó
per simple i savi càlcul polític –perquè
es tracta d’això…–: les eleccions del
març són incertes, i abandonant ara
aconsegueix el que sempre havia desit-
jat: un Parlament tranquil al servei de
la idea de l’estat propi. A la CUP tam-
poc li acabava d’anar bé la perspectiva
d’anar a les eleccions de primavera: hi
arribaria dividida i en ple debat sobre
si havia o no actuat de la manera més
entenimentada.

EL PRESIDENT MAS S’HA CANSAT de repe-
tir-ho: només ens en sortirem tots
junts, i només des d’una majoria unida,
sense fissures, que pugui realitzar par-
lamentàriament allò que des del go-
vern es decideixi en clau de construc-
ció d’aquest nou estat català. Mas,
doncs, fa una jugada que cap analista
ha sabut preveure –magistral, i no hau-
ria de costar tant admetre-ho–, ni tan
sols dissabte, quan ja s’entreveia l’arri-
bada de l’acord i la presidència de Puig-
demont. Mas se’n va, però la seva mar-
xa, tan desitjada pels cupaires, es con-
verteix en una victòria pírrica, que no
han celebrat ni poc ni gens els partida-

P ris del fins mai Mas, que proliferaven a
les xarxes socials durant les últimes
setmanes.

MAS SE’N VA PERÒ ACONSEGUEIX empor-
tar-se les consignes dels cupaires més
recalcitrants –¿sabrem mai què va pas-
sar a Sabadell, o ja no importa a nin-
gú?–, a més d’assegurar-se que aquest
partit polític votarà com Junts pel Sí en
totes les qüestions d’importància na-
cional. Més li hauria convingut, a la
CUP, fer Mas president el mes de no-
vembre i tenir ara una certa capacitat
operativa i d’incidència parlamentària,
i no trobar-se com ara, sense gairebé,
em temo, poder alçar la veu. I pagaran
un preu en les pròximes eleccions, i
s’adonaran per fi que la coherència es-
tà més que sobrevalorada, fins i tot per
als més coherents de la tribu. Això pas-
sa quan es negocia focalitzant només
en un objectiu: al final l’aconsegueixes,
sí, però quan ja no val res, perquè Mas
és ara més fort que fa dos dies, i segura-
ment a Convergència prepara una em-
branzida que pot donar per a moltes
campanyes.

SIGUI COM SIGUI, això no ha fet res més

que començar. L’acord encomana il·lu-
sió a un sobiranisme que no passava pel
seu millor moment. El nou MHP té la
difícil tasca de liderar un procés que no
té res de plàcid, per molt que ara s’ha-
gin esborrat –imagino…– algunes dife-
rències dins el món sobiranista. Puig-
demont té ara la comesa de definir un
perfil propi; durant les pròximes set-
manes totes les mirades recauran so-
bre seu.

DEL TARANNÀ DEL NOU MHP dependrà no
només l’entusiasme i el suport dels in-
dependentistes, sinó la capacitat d’ar-
ticular aquest procés polític en un mo-
ment en què l’espanyolisme segura-
ment es reforçarà amb un govern que
ajuntarà el PP i el PSOE contra les am-
bicions catalanes. De la investidura,
del seu discurs, en vam poder deduir
una tranquil·la rotunditat, una ironia
concisa i sense revenges, una gran ca-
pacitat de conciliació fins i tot davant
de les pulles més desfermades i amena-
çadores. El president Puigdemont
sembla molt calmat i enraonat, amb un
punt esquiu i sorneguer, alhora que no
regateja ni un mil·límetre al projecte
independentista, com es va poder veu-
re en moltes parts del seu discurs. No
trigarem gaire a sentir que Mas era més
moderat.

PASSI EL QUE PASSI, podem esperar difi-
cultats, i de tota mena: tenim govern,
però no procés, almenys no encara. Tot
el que podem preveure, amb un Rajoy
president, és que es tornarà a judicia-
litzar la política del país: portaran als
tribunals tot allò que sentin que afecta
“la sobirania nacional”. Cauran les
màscares –s’acosta l’article 155 de la CE
quan hi hagi acord de govern a l’Estat– i
s’esfumaran les promeses d’un referèn-
dum acordat, per enèsima vegada. I hau-
rem d’aplicar molta imaginació per veure
si tot això no ens acaba abocant a altres
formes d’impotència o de ridícul.
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l Canigó de Jacint
Verdaguer és la

gran epopeia catalana
nacionista, per dir-ho
amb un mot prero-
màntic. És la fita ci-
mera en l’ambició del
nostre poeta per do-

tar-nos d’una èpica moderna. També
en el segle XIX, Leaves of grass de Walt
Whitman és l’obra cabdal que potencià
una identitat americana mitjançant un
poemari que superava l’èpica tradicio-
nal. Els lectors en anglès tenen des
d’ara una eina per copsar paral·lelis-
mes entre ambdós poetes. Es tracta
del llibre Mount Canigó: A Tale of Cata-
lonia, traducció anglesa del poema pa-
triòtic de Verdaguer escrita per Ronald
Puppo i coeditada per la britànica Ta-

mesis Books i per Editorial Barcino, de
la Fundació Carulla. Amb motiu del
centenari de la mort de Verdaguer, vaig
publicar unes opinions de profà en lite-
ratura on aventurava afinitats entre les
poètiques de Verdaguer i de Whitman.
Deia que, salvant distàncies geogràfi-
ques i culturals, hi havia equivalències
entre alguns versos de l’elegia que
Whitman dedicà a Lincoln dins Leaves
of grass i el cant Lo Pirineu integrat en
el Canigó verdaguerià. Els vincula el vi-
gor amb què tots dos evocaren el co-
lossalisme dels seus paisatges i l’alè lí-
ric amb què humanitzaren les gestes
mítiques de la natura: la praderia nord-
americana on es congrien “sea-winds
blown from east and west”; la munta-
nya catalana infantada “del fons de ses
entranyes com ones de la mar!”. El rep-
te català del nostre temps també és
una fita gegantina que el Verdaguer en
anglès contribuirà a fer universal.
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‘Mount Canigó’

En el centenari de la mort de
Verdaguer aventurava les
seves afinitats poètiques
amb Whitman




