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esprés de la hibernació pati-
da a partir del 9-N, sembla
que la primavera fa desper-
tar les forces civils i políti-

ques per la independència. Es difonen
fulls de ruta on es pren consciència
que cal ampliar la base social del movi-
ment. Així, l’acord CiU-ERC-ANC-Òm-
nium-AMI parla que “l’eix nacional i
social són indestriables; per tant, cal
fer una aposta decidida per a la recupe-
ració de l’estat social, especialment en
educació, sanitat i pensions, com a
drets socials i serveis públics essen-
cials”. Però, mentrestant, la conselle-
ria de Sanitat no baixa del burro en la
seva política –ho reconegui o no– de
privatització mal dissimulada, i veu
com els diputats més abrandats en la
defensa de la sanitat pública abando-
nen la sala de reunions d’una comissió
davant el conseller Ruiz.

EL PASSAT DIUMENGE, l’ANC ha celebrat
la III Conferència Nacional i ha esta-
blert deu eixos sobre els quals hauria
de discórrer la futura república catala-
na: regeneració democràtica, educa-
ció i cultura, obertura al món, benes-
tar i justícia social, innovació, diversi-
tat, sostenibilitat, equilibri territorial,
solidaritat, i igualtat. Es tracta d’una
ampliació del punt del full de ruta es-
mentat a dalt, on es diu que “és im-
prescindible expressar una voluntat
inequívoca de regeneració democrà-

D tica, transparència, retiment de
comptes, participació ciutadana i
lluita contra la corrupció a través de
la plasmació política de l’exercici dels
actes de sobirania necessaris per a
construir el nou país”. Sembla lògic,
doncs, que, amb aquesta perspectiva,
l’ANC torni a posar damunt la taula la
qüestió d’impulsar una llista unitària
o de país per al 27-N. Però, tot i amb
això, no és segur que la cohesió entre
institucions i societat mobilitzada si-
gui suficient per ampliar la base so-
cial del moviment. Cal alguna cosa
més, sobretot, perquè hi ha entremig
unes eleccions municipals, en les
quals es podrà veure en filigrana la
traça del mapa posterior al 27-S. I se-
ria una traça, aquesta, on la irrupció
de forces amb base social no bel·lige-
rants, a tot estirar, amb la indepen-
dència, tindria un paper determinant
en els municipis grans i mitjans.

AIXÒ DEMANA EQUILIBRAR aquesta ten-
dència amb la incorporació al full de
ruta dels sectors independentistes
d’esquerra, representats per la CUP, i
les exigències que traginen com a ne-
cessitats immediates, recollides en el
seu propi full de ruta, com a condició
sine qua non: aturar tots els processos
de privatització de serveis i no iniciar-
ne de nous; establiment de la renda
mínima garantida com a dret subjec-
tiu; facilitar el transport públic gratuït
per als aturats de llarga durada i per a
les persones que tenen ingressos infe-
riors al salari mínim interprofessio-
nal; fi de la pobresa energètica, amb
accés mínim, en qualitat de dret reco-
negut, als subministraments bàsics de
la llar; garantir l’alimentació, en quali-
tat de dret reconegut, a totes les famí-
lies necessitades; garantir les presta-
cions a totes les persones en situació
de dependència severa i mancades de
recursos econòmics; garantir els ser-
veis sanitaris individuals amb inde-
pendència de la possessió de targeta
assistencial; garantir uns ingressos
mínims mensuals a aquelles famílies
que no tenen ingressos de cap tipus;
moratòria de desnonaments sobre la
llar habitual; recuperar la renda míni-
ma d’inserció mentre no s’aprovi un
nou sistema de “renda garantida de ciu-
tadania”. La capacitat política de tre-
nar els continguts dels distints fulls de
ruta serà la clau del procés cap al 27-S.

Tot trenant fulls de ruta

CAL AMPLIAR LA BASE
SOCIAL DEL MOVIMENT
PER LA INDEPENDÈNCIA
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estarrufo com un gat esperitat
quan llegeixo segons què. Pel meu

ofici quadrúpede (escriptura, traducció,
crítica i periodisme) solen desfilar-me da-
vant dels ulls ja cansats tota mena de
martingales escrites des de la presumpció
artística. La majoria no valen un ral. Pura
incongruència. La minoria sublim i engi-
nyosa que em corprèn és digne que en
garli a dretcient, amb plena consciència de
destacar, d’entre la collonada, la peça àu-
ria, l’àpat ciclopi que tot ho compensa. Ho-
ra de recomanar lectura. Parlo del llibre Pi-
cadura de Barcelona, d’Adrià Pujol Cruells,
l’arqueòleg de Begur resident a Barcelona
que mai no hauria de deixar de pensar en
veu lletra. La bimba li va a mil. Té el llen-
guatge falcat a l’ànima. Ens empantanega
amb un compendi que, garbellat de trama
i d’humor, és una oferta manicomial de

màximes, lemes i aforismes sobre la con-
dició humana i tots els seus subordinats
entreparents. Us en endossaré alguns llis-
tats fins que les temples us vagin a tot
drap. Ell els escatxica amb distinció al llarg
de les més de dues-centes pàgines de la
novel·la, no és tan pòtol com servidora.

Jugaré a inflar el miratge perquè la re-
cepta, vista així tota encolada, faci via
com un trepant. Començo. Podeu anar
pensant-vos a cada piulada. La gent, un
manat de nervis. La identitat és matèria
obscura, boja. La mort fa pensar en el
destí. La curiositat dels mucòfags és
amoral. L’entregent, un esport gratuït.
Hom no ve d’Homer, hi va de tant en
tant. Les carpes són peixos. Som, quan
pugem a l’escenari, més forts, més va-
lents i més bonics del que som en reali-
tat. Vomitar és trist si es té una visió ro-
màntica de la vida. Escriure senzill, tenir
idees i expressar-les, una empresa. El lloc
comú només se’l pot haver inventat un
ignorant. L’etiqueta va ser abans que la
tribu. La parla postmoderna en el fons és
d’un lirisme virginal. A ciutat, el tedi sot-
ja. La monotonia és quedar amb tothom i
no poder quedar amb ningú. El desig se-
xual tan sols és un recurs per allargar
l’hora d’anar a criar malves. Cabum!
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