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“Les coses haurien anat millor si Jordi Pujol hagués optat
per mi”

La frase del dia

Sísif
Jordi
Soler

“Després dels
darrers
esdeveniments que
han marcat tantes
persones, res ja no
serà com abans.
Tothom, fins i tot els
col·lectius més
petits, hauran de fer
un esforç de reflexió

aver aconseguit l’acord per a re-
començar, el 10 de gener, el ca-
mí de la ruptura independentis-

ta no ens hauria d’impedir reflexionar
sobre com hi hem arribat. Les clàusules
del document, per elles mateixes prou
estrafolàries, ja ens en mostren la fra-
gilitat. Per això ara no n’hi ha prou amb
reclamar la unitat de l’independentis-
me, sinó que és important situar en un
primer pla la clarificació que necessi-
ten, segons el parer de molts analistes,
totes i cadascuna de les peces del tren-
caclosques.

TOTS ELS ESPAIS POLÍTICS d’aquest àm-
bit han passat per una clarificació: CiU
ho feia, no fa gaire, amb la partició de la
coalició, una escissió dins Unió i l’elimi-
nació d’aquest partit de l’escena parla-
mentària. L’espai socialdemòcrata, per
la seva banda, ha donat lloc a un cert
nombre de partits i col·lectius que orbi-
ten al voltant d’ERC. I, darrerament,
no podem oblidar que la CUP ha estat
l’escenari d’una forta controvèrsia...
Tots aquests trasbalsos tenen com a
denominador comú els debats sorgits
de l’avanç del moviment independen-
tista. I en tots els casos l’esforç de clari-
ficació ha estat fonamental per a conti-
nuar avançant.

ARTEFACTES ELECTORALS “endimoniats”,
i mancances. El darrer episodi que con-
vé observar són les eleccions del 27 de
setembre, una confrontació abordada
amb artefactes electorals peculiars i
amb una capacitat de reflexió política
feble. Cal reconèixer, en primer lloc,
que l’enginyeria electoral de Junts pel
Sí i de la CUP-Crida Constituent conte-
nia dins seu el germen de la polaritza-
ció. En un cas, amb un cap de llista que
figurava en quarta posició; i en l’altre
cas, amb una política d’aliances al si del
GAP (Grup d’Acció Parlamentària)
que una part molt important de la mili-
tància de la CUP ha posat en discussió

H a partir del coneixement del pes deter-
minant de petits grups d’inspiració no
independentista en preses de decisió
transcendentals.

NO PODEM DEIXAR DE RECORDAR també la
proliferació d’atacs i de comporta-
ments hooligans que ha posat de mani-
fest la manca de formació política –de
totes bandes– i ha deixat en mans de la
irracionalitat, en molts moments, el fu-
tur del país. A tot això s’hi ha d’afegir el
fetitxisme que s’ha empeltat en la pug-
na per un nom, un enfocament que ha
embolicat la negociació i ha anat ali-
mentant l’obstinació en una part i l’al-
tra, fins que s’ha arribat a una sortida
final de regust salomònic. A hores d’ara
encara costen d’entendre les condi-
cions en què s’ha produït, qui ha fet
què; i per a qui i per a què s’han pres de-
cisions tan extremes, sobretot per una
de les bandes. Però la narració dels fets
i el desenllaç final són prou explícits so-

bre les dificultats arrossegades al llarg
de la negociació.

ARA LI TOCA A LA CUP. La CUP no ha de te-
nir por d’abordar internament la seva
clarificació política. Amb l’existència
de l’acord s’ha encarrilat una qüestió
important però no s’ha resolt el debat
necessari. Perquè és evident que la
CUP pot millorar la seva definició polí-
tica i hi ha aspectes organitzatius per-
fectibles (com hem escrit). Si la CUP
hagués portat a terme un debat sufi-
cient sobre el full de ruta cap a la inde-
pendència, amb una línia sòlida apro-
vada i assumida per tothom, les ten-
dències favorables a cercar aliances en
l’àmbit d’En Comú i el seu entorn, tot
abandonant el bloc independentista,
no haurien tingut recorregut; ni tam-
poc hauria afectat un tant per cent tan
important de la seva militància la idea
d’anar a unes eleccions el mes de març
com a proposta política creïble per a
una ruptura independentista. La CUP
té també l’oportunitat de contribuir a
dinamitzar un procés constituent que
abasti un ampli ventall social, etc. La
catarsi alliberadora i tranquil·litzado-
ra ara i aquí es diu “debat polític”.

DESPRÉS DELS DARRERS esdeveniments
que han marcat tantes persones, res
ja no serà com abans. Tothom, fins i tot
els col·lectius més petits, hauran de fer
un esforç de reflexió. Tot plegat és apa-
rentment senzill: posar l’independen-
tisme al centre de l’acció política de-
fugint tacticismes de partit i disposant
les aliances i el treball de base amb
nous sectors, en la perspectiva de su-
mar-los a l’estratègia independentista i
no a l’inrevés. La independència com a
porta a una nova societat més justa
i democràtica. Això vol dir rebutjar la
falsa reforma espanyola i prioritzar
l’element polític fonamental de la
conjuntura, que és la ruptura indepen-
dentista.
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l món no gira ro-
dó. Però això ja fa

temps que ho sabem.
Dius que si fas et des-
fàs i que si no fas tot
està calmat. Puc no
replicar-te la primera

part de la frase –no estic dins teu ni ho
he estat mai–, però vull matisar-te que
quan no feies no estava tot calmat: jo
estava inquieta. Dius que quan t’ado-
nis de tot lluitaràs pel que vols si ha de
ser així. Ets agosarat, em recordes a mi
quan llegeixo llibres potents i necessito
traduir-los perquè tothom els conegui.
De bones obres, se n’escriuen molt po-
ques: si fos per mi, les llibreries serien
caus buits plens de literatura de la
grossa. Parlo, ara, de la novel·la Nits de
matapobres, de Jordi Dausà Mascort,

una bella història de desamor. En Ro-
ger i la Bàrbara, els protagonistes, po-
sen punt final a la seva relació. La rup-
tura (laberíntica, com tots els acaba-
ments) coincideix amb l’aparició d’una
droga de disseny a la ciutat on viuen.
L’LMA –i la seva versió adulterada, el
matapobres– canvia moltes vides. La
fusió de la intriga i l’autodestrucció
dels personatges situa el llibre en un
punt altíssim de la literatura sobre la
condició humana. L’humor esplendo-
rós de l’autor i l’estil directe que recor-
da el millor cinema de Hitchcock (no
deixa ni un cap solt) fa de Nits de ma-
tapobres una punyalada a la vida. Més
enllà del plaer immediat, Dausà cele-
bra la vida que dura. Vaig enrere en el
temps: llegeixo la seva primera novel-
la, Manual de supervivència, i la sego-
na, El gat de Schrödinger i li suplico
que n’escrigui més. Els llibres de Jordi
Dausà sí que fan i et desfan pel camí.
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De set en set
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Matapobres

L’humor esplendorós de
l’autor i l’estil directe fa de
‘Nits de matapobres’ una
punyalada a la vida




