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La feina del polític respon al pla mental que es
traça el qui sabent que haurà d’actuar a les fos-
ques registra visualment tot allò que manejarà
amb el tacte, traduint d’una percepció a l’altra a
través d’un patró de memòria volumètrica. Du-
rant la pràctica, la successiva transposició de
dades i la ceguesa sobre la preexistència i sobre
el resultat aportaran poca informació al polític
fins que no es torni a obrir el llum, i això no se

sap quan pot passar: al mig de la feina, o al cap
d’anys.

La del poeta projecta el món imaginat en un
sistema expressiu que un cop realitzat deixa de
pertànyer a l’autor, i si ell no ha previst el joc
d’interpretacions, el futur se li pot girar en con-
tra, cosa que no tindrà mai el dramatisme de
l’error del polític, però que pot anorrear una
construcció meditada. La Commedia dantesca
és un modèlic exercici d’ordenació de valors i un
vademècum expressiu, però també un clàssic de
la venjança mnemònica, l’últim recurs del poeta.
No entrarem ara en les vicissituds polítiques que
van exiliar el Dante de Florència. La seva tomba
és a Ravenna i els florentins encara arrosseguen
la xacra d’haver posat en fuga el seu poeta més
alt, i això no hi ha marbre de cenotafi que ho
arregli. ❋

La ‘Commedia’ és
un modèlic exercici
d’ordenació de valors
i un vademècum
expressiu

ls esdeveniments polítics i cí-
vics que hem presenciat en
menys d’un any ens fan tenir
una confiança prou ben fona-

mentada que ens trobem en un mo-
ment històric crucial, molt positiu i
potser irrepetible si volem esdevenir
un poble lliure, totalment responsa-
ble del nostre futur: dels nostres de-
sitjos, dels nostres problemes i dels
nostres recursos.

Hi ha certament aspectes negati-
us, fins i tot greus. L’episodi de la ma-
nifestació del 10 de juliol ens ha dei-
xat, un cop més, amargament desen-
cisats dels nostres polítics. La doble
resposta a la sentència del TC –de
part del nostre Parlament i de part
dels nostres representants a Ma-
drid– va ser, d’una banda, ridícula i
extremament covarda: va ser un raig
d’aigua gèlida a l’entusiasme cívic
compacte i il·lusionat; i d’una altra
banda, va servir per incrementar la
cridòria espanyolista que fa dècades
que campa desfermada i creixent
per totes les terres d’Espanya. Ni un
sol polític, ni un sol «intel·lectual» de
més enllà de casa nostra va dir ni piu
a favor d’una obertura política i veri-
tablement democràtica, a favor
d’allò que el TC tancava violenta-
ment amb pany i forrellat. Silenci ab-
solut, com sempre, però no pas sen-
se algun enèsim i sarcàstic rebrot de
la defensa del castellà. Després de se-

E
gles de constatar aquesta situació,
encara hi ha qui creu que algun espa-
nyol ens farà costat (o el repugnant
«ens comprendrà»). I sempre és ex-
actament el contrari. No tenim es-
mena.

Però hi ha aspectes que ens criden
un cop més a l’esperança, ara ja fona-
mentada, no pas hipotètica: som un
poble que almenys no defalleix. La
idea estrictament política de la inde-
pendència s’ha escampat pertot: la
trobem fins i tot en boca de gent que
només escolta els mitjans de comu-
nicació estatals. Però la trobem so-
bretot en capes de població cada cop
més àmplies, que han desafiat tota
mena d’entrebancs «legals» (!) i
pragmàtics per aconseguir expres-
sar pacíficament el desig de què par-
lem. I aquí hi ha una grandíssima es-
perança: qui fa rutllar aquests movi-
ments són sobretot els joves.

I la trobem expressada ja en for-
ma de propostes concretes per a les
pròximes eleccions. Tots aquests
fets són extremament importants i
forçosament s’han de potenciar l’un
a l’altre. Amb aquestes propostes po-
lítiques, però, ens trobem en un punt
dolç molt perillós: les propostes
s’han multiplicat fins a esmicolar el
teixit dels possibles votants.O ens
unim o serem esborrats del Parla-
ment, i els nostres vots engruixiran
altres ofertes que no ens convenen.

Des de les talaies poc tecnificades
de l’home honest del carrer no es veu
gran cosa més. S’entrelluca, això sí,
que el gran problema és novament
un problema de personalismes, de
voler-se singularitzar i salvar tal o tal
persona o grup; no pas un problema
sobre la concepció del nostre futur,
que tots els grups al·ludits tenen si fa
no fa idèntica. Es tracta, doncs, no-
més d’un problema d’unió. Units,
avui, tots els grups independentistes
existents o naixents recollireu sens
dubte tot aquest il·lusionat i creixent
moviment cívic i sereu amb tota pro-
babilitat decisius al Parlament. Des-
units, hi ha el greu perill que bala-
fiem el nostre vot. Encara que pro-
meteu que després ja us unireu (!).

Sembla, però, que la unió desit-
jable ja no és possible. Ens queda,
almenys, i cal aprofitar-la seriosa-
ment, l’ocasió de votar: votem,
doncs!, no ens desanimem, que el
camí ja es preveia llarg i molt difí-
cil, i ho és molt més que no entre-
veiem. Els ciutadans de Catalunya
que defensem la independència
com a forma única possible per al
nostre futur hem de confiar els
nostres vots a aquests grups que
semblen més disposats a lluitar di-
rectament per aquest ideal, no
pas en condicional i a llarg termi-
ni. L’oportunitat potser no es re-
petirà. ❋

Unim-nos. Votem

PARLEM-NE
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Potser perquè des de fa unes setmanes estic en plena llei seca, em crida
l’atenció llegir novetats sobre el mam. Ho acabo de fer en una d’aquelles
publicacions que solen passar desapercebudes, tot i contenir saviesa a
cabassos: al volum XXXII de la revista Estudis Romànics (IEC, 2010). En-
tre desenes de treballs més llargs i complexos, destaca un article de Do-
lors Bramon sobre l’etimologia del terme en qüestió: mam. Un berberis-
me en el llenguatge infantil català. La cosa té la seva gràcia. Bramon re-
produeix l’opinió de Joan Coromines: “Naturalment no té res a veure
amb l’àrab mâ (aigua) com ens han volgut fer creure algun arabista inge-
nu i altres que... beuen a galet”. El mestre demostra la seva posició ob-
servant que en l’àrab d’Espanya aquest mot es pronunciava me o mi, se-
gons els dialectes andalusins. En conseqüència el mam tindria origen llatí,
fins i tot vinculat al verb mamar. Però vet aquí que Dolors Bramon propo-
sa ara, amb una sòlida argumentació, que “l’ètim més probable de l’ex-
pressió catalana i valenciana que aquí ens ocupa és el terme aman, que
significa aigua en els parlars berbers”. El mam ens agermana amb la llen-
gua amaziga, doncs. Brindem. ❋
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