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quest és el subtítol que acom-
panya l’edició anglesa de Cani-
gó, de Jacint Verdaguer, con-
vertit en Mount Canigó en la

traducció de Ronald Puppo, que publica
Barcino-Tamesis. No és una fita més en
una col·lecció que ha traduït i editat en
anglès Ausiàs March, Eiximenis, Ber-
nat Metge, Isabel de Villena o la biogra-
fia de Ramon Llull d’Anthony Bonner;
és una iniciativa feliç.

“RICH IN LYRI-

CAL AND
THEMATIC

corres-
ponden-
ce with

long
poems
ranging from
La chanson de Ro-
land, Ariosto’s Orlan-
do Furioso and Spenser’s
Faerie Queene to Milton’s Paradise
Lost, Lonfellow’s Evangeline and Ten-
nyson’s Idylls of the King.” Aquestes
són, ni més ni menys, les referències
amb les quals Puppo incardina Canigó
dins de la gran literatura europea.

ENS HA COSTAT DÉU I AJUDA arribar fins
aquí. Vull dir, que la nostra condició de
literatura sense estat, fins i tot d’estat
que ha volgut eliminar, minoritzar i
folkloritzar la nostra llengua, ens ha im-
pedit situar les nostres lletres al lloc que
els correspon, al costat d’algunes de les
obres majors universals.

“WHAT ONE CENTURY BUILDS up, the next
brings low, / But God’s enduring monu-
ments stands long / Nor raging winds,

A nor war, nor wrath of men / Will overtu-
re the peaks of Canigó:/ The soaring Py-
renees will not be bent.”

RECORDAR VERDAGUER, els últims anys
també vol dir recordar el Dia de la Memò-
ria, iniciativa feliç d’un grup de ciuta-
dans que va proposar-se que les campa-

nes del país fessin un repic general per
“recordar Verdaguer i tots els qui han
treballat i lluitat per la pervivència de la
llengua catalana”. Puntuals, als quarts i
a les hores, les campanes es llançaven a
un concert fabulós, que esquinçava el cel
puríssim i et clavava a la terra.

MENTRE BRANDIN LES CAMPANES hi ha es-
perança. Aquest país tan inclement amb
el seu patrimoni té en les campanes de

les nostres esglésies un dels dar-
rers símbols de les seves

arrels.

EL CANIGÓ, L’ESPINA
DORSAL DEL PAÍS,
és convertit per
Verdaguer per
sempre més en
un “conte de
Catalunya”;
llegir-lo, per-
dre-t’hi, és
enfrontar-
se al con-
cepte de

pàtria, tan delicat i del
qual tant s’abusa, una idea

d’estar en el món, una peregrinació i
un retorn a algun lloc, l’únic possible. La
terra.

LA TERRA!, “LA TERRA, ASPRA o dolça, estè-
ril o fecunda, que ens sosté i nodreix”,
com deia Prat de la Riba. La terra que no
passa, que no cau, que és sempre. Canigó
convoca exultant l’esperit del paisatge, la
història i la llengua, sensual, més atrevida
que mai, sabent que us posseeix salvatge-
ment. Pertanyeu a aquesta terra. Les
campanes, és clar, toquen per vosaltres.
Per recordar-vos qui heu estat i qui sereu.

FELICITATS A RONALD PUPPO i a Barcino-
Tamesis.

Bon Nadal!

‘A Tale of Catalonia’

Editor i escriptorMENTRE BRANDIN LES
CAMPANES HI HA
ESPERANÇA

Quim Torra

El Canigó, l’espina dorsal
del país, és convertit per
Verdaguer per sempre
més en un “conte de
Catalunya”; llegir-lo,
perdre-t’hi, és
enfrontar-se al concepte
de pàtria, tan delicat i
del qual tant s’abusa,
una idea d’estar en el
món
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algrat la pressió que ha rebut els
últims mesos i que no ha presen-

tat candidats al congrés, la CUP ha sigut
la gran guanyadora de les eleccions ge-
nerals. Si el partit d’Anna Gabriel no ha-
gués monopolitzat el discurs anti Mas,
Coscubiela i Colau mai no haurien aga-
fat la bandera del referèndum acordat
que onejava Pere Navarro en les elec-
cions de 2012. Si a hores d’ara tingués-
sim govern de Junts pel Sí amb els vots
de la CUP, En Comú hauria continuat
amb la cançoneta de l’odi a Mas i de les
polítiques socials sense independència
i, per tant, sense diners. La resistència
de la CUP va obligar Pablo Iglesias a in-
cloure el referèndum en el seu progra-
ma sense ambigüitats, per ajudar Ada
Colau i Xavier Domènech. Si ara no es
pot formar govern a Espanya és gràcies

a la jugada dels nois de la CUP. Si Pedro
Sánchez es troba que ha de triar entre el
referèndum i el PP –i que Podemos està
a punt de sumar el milió de vots d’Iz-
quierda Unida–, és gràcies als intransi-
gents de la CUP. Compteu quants valen-
cians i mallorquins de Madrid i d’altres
parts d’Espanya han votat Podemos per
empoderar la nació catalana. Si el PSOE
comença a plantejar-se una reforma de
la Constitució que inclogui el dret a l’au-
todeterminació i Ciutadans ha quedat
com un partit d’espanyolistes vintage
envernissats ha sigut gràcies a la CUP.

Junqueras va ser molt viu abraçant-
se a Mas per impulsar un procés cons-
tituent que els nois de Pablo Iglesias no
poguessin atacar directament. S’acos-
ta l’hora, però, de reconèixer que no-
més un referèndum unilateral pot re-
soldre la situació. Un referèndum que-
daria fora del control de Mas, del no de
la CUP i de l’ambigüitat perversa d’En
Comú. No cal anar a la presó ni fer-se el
màrtir per demostrar que l’Estat és in-
just. N’hi ha prou d’aplicar a Catalunya
el programa que Podemos no podrà
aplicar a Espanya. Si la CUP no inves-
teix Mas monopolitzarà l’oposició. Però
si jo fos la CUP investiria Mas per sis
mesos amb el compromís de celebrar
un referèndum unilateral. I si no, no.
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Si la CUP no investeix
Mas monopolitzarà
l’oposició

I si no, no

Keep calm

Enric
Vila




