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L’assassinat de Jo Cox provoca
les primeres desercions de veus
a favor d’abandonar la UE.
Canvi de tendència en els
sondejos.

10
anys

20
anys

L’oposició s’uneix a Barcelona
contra el pas del TAV pel centre.
CiU, ERC i el PP hi votaran en
contra en el pròxim ple i
deixaran Hereu en minoria.

González provoca una enorme
sorpresa en el 43è congrés del
PSOE en anunciar que no pensa
presentar-se a la reelecció de la
secretaria general.

Perill pel ‘Brexit’ El TAV i Barcelona PlegaTal dia
com
avui fa...

spanya és un es-
tat plurinacional,

però la sobirania resi-
deix en el conjunt del
poble espanyol, diu
ara el PSOE, en una

declaració que, francament, fa riure.
Un professor de Burgos que vaig tenir
fa anys ho definiria com una perogru-
llada, és a dir una cosa absurda, simple
i innecessària. Perogrullada és una ex-
pressió castellana que s’escau molt bé
a l’última bajanada d’un PSOE que és
incapaç de mirar més enllà, ancorat
com està des de fa anys en un espa-
nyolisme centralista, gairebé tronat i
similar al del PP, malgrat que, sovint,
ens vulguin fer creure tot el contrari. El
PSC, d’altra banda, ha renunciat del tot
a qualsevol aspiració catalanista, més
enllà del que està definit ara mateix en
l’estatus constitucional, també mal-
grat el que ens vulguin fer creure els
seus dirigents. Qui l’ha vist i que el veu,
al PSC, confiat de nou ara a un Pedro
Sánchez que tan aviat s’embolica amb
una monumental bandera espanyola
com accepta que Catalunya és una na-

ció, que tan aviat aixeca el puny men-
tre canta La internacional i es referma
d’esquerres com pacta amb els neo-
dretans de Ciudadanos.

Senyors del PSOE, com sap qualse-
vol estudiant de primer de ciències po-
lítiques, que Espanya sigui un estat
plurinacional però que la sobirania no
resideixi en cadascuna de les seves na-
cions, no pot ser. O hi ha una sola nació
que és Espanya –això és el que més
agrada, em temo– i el poble espanyol
en té la sobirania, o les diferents na-
cions que ara mateix formen l’Estat es-
panyol tenen cadascuna d’elles la seva
sobirania.

El problema per a vostès és que si
Catalunya és una nació i sobirania prò-
pia té, per tant, dret a decidir el seu fu-
tur. A autodeterminar-se, aquest verb
que tanta por els fa. Per això li van pas-
sar el ribot a l’Estatut fa anys i per això
molts dels barons del seu partit i les
seves velles glòries alcen el crit al cel
cada cop que algú de vostès s’atreveix
a anar una mica més enllà. Si fins i tot
gairebé ni aproven aquesta bajanada
política que van aprovar diumenge!
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Full de ruta
Miquel Riera

El PSOE fa
riure (molt)

Una Espanya plurinacional
on la sobirania la té tot el
poble espanyol no pot ser. Ho
sap qualsevol estudiant de
primer de ciències polítiques

“Tots dos
escriptors, Vinyoli i
Rodoreda, defensen
la claredat, la nuesa

l Callat (1956), de Joan Vinyoli, i
Mirall trencat (1974), de Mercè Ro-
doreda, són dues obres literàries ca-

pitals del segle XX —remarqueu que, dar-
rere el sintagma segle XX, no hi he afegit
l’adjectiu, en aquest cas (de)limitador, ca-
talà—. I ho són, també, ni que sigui una mi-
ca, perquè totes dues inclouen sengles prò-
legs de gran vàlua, en què els autors fan ba-
lanç de la seva obra publicada fins aquell
moment. Són, l’un i l’altre, textos molt ci-
tats pels experts, en els quals el poeta i la
novel·lista s’expliquen d’una manera clara
i fonda a la vegada (com ja no ho van tornar
a fer mai més, més enllà de l’obra concreta,
que és, per descomptat, la manera més cla-
ra i fonda d’explicar-se i de demostrar una
filiació estètica determinada). Són, per
cert, dues peces que ofereixen curioses afi-
nitats, perquè en tots dos casos eren la res-
posta d’un creador conscient davant la ma-
tèria del seu art, davant la seva vocació i la
seva obsessió.

VINYOLI, EN EL SEU PRÒLEG, REVELA “que
viu la poesia més com un misteri quasi reli-
giós o com un exercici espiritual que com
un ofici”. I encara hi diu que es proposa

E d’“explicar una mica com s’han fet els seus
llibres”; ergo “com entén la poesia”. Pel que
fa a això darrer: “Creu l’autor que cada nou
llibre seu ha estat una rèplica de l’anterior i
alhora la continuació i la intensificació d’un
aspecte que en l’anterior apuntava.” La
idea sintonitza prou amb una que exposa
Rodoreda en el seu pròleg a propòsit de la
successió de novel·les i contes escrits des-
prés del gran marasme de la guerra: els tí-
tols es donen la mà, i no hi ha solució de
continuïtat entre els uns i els altres.

TOTS DOS ESCRIPTORS defensen la clare-
dat, la nuesa. Vinyoli —que, malgrat els
prescriptors Castellet-Molas, sempre va

tenir clar que la poesia ha de ser un llen-
guatge simbòlic— optà per un “cant líric
més profund que tendeix al despullament i
a la simplicitat”. Rodoreda, per la seva ban-
da, afirma que “per escriure bé entenc dir
amb la màxima simplicitat les coses essen-
cials”. I aquesta altra sentència, tan justa,
de la novel·lista: “Tota la gràcia de l’escriure
radica a encertar el mitjà d’expressió, l’es-
til”, segur que el poeta l’hauria subscrita de
punta a punta. O quan escriu que “una no-
vel·la són paraules”: ¿que potser no hi hau-
ria estat d’acord, Vinyoli, que sabia, com
Rilke, que la poesia no és cosa de senti-
ments, sinó d’experiències (experiències
que ell va saber formular amb les paraules
justes)?

MÉS ENLLÀ DE TOT AIXÒ, hi ha, en cada text,
aspectes privatius de cada un dels dos gè-
neres. “Una novel·la es fa amb una gran
quantitat d’intuïcions, amb una certa
quantitat d’imponderables, amb agonies i
amb resurreccions de l’ànima, amb exalta-
cions, amb desenganys, amb reserves de
memòria involuntària... tota una alquí-
mia.” També, per a Vinyoli, la poesia tenia
molt d’alquímia.

Jordi Llavina. Escriptor

Dos pròlegs
Tribuna

Votants del no

b La vicepresidenta Munté va
dir a Sant Benet que implicar
els votants del no és clau. Si
actuava com a portaveu del
Govern hauria estat més con-
venient dir que com més per-
centatge de votants és clau, i si
actuava com a membre del
PDeCAT hauria estat més con-
venient dir que farien tot el
possible per convèncer els vo-
tants del no perquè canviessin
de parer. Que el referèndum
estigui condicionat perquè
l’Estat espanyol no el vol pac-
tar i que els partits unionistes
no en vulguin saber res, no im-
plica que haguem d’estar con-
tínuament enyorant els vo-
tants del no. Ja s’apanyaran els
votants del no si no van a votar
i ja veuran les conseqüències si
la participació és molt gran. A
França hi ha hagut una molt
baixa participació i ningú no ha
dit que les eleccions no valen.
LLUÍS CLARÀ
Moià (Moianès)

La moció de
censura

b No ho puc entendre i
m’agradaria que algú m’expli-
qués el perquè de l’abstenció
del PDeCAT a la moció de cen-
sura a Rajoy. Pot ser que pen-
sessin que no votant a favor de
la moció el senyor Rajoy en
agraïment s’avindria a pactar
el referèndum? Pot ser que
pensessin que el senyor Rajoy
permetria així posar les urnes?
Potser van pensar que
d’aquesta manera ja no porta-
rien ningú més als tribunals?.
O que així deixarien de bellugar
les clavegueres de l’estat? Mi-
rant-ho des d’un altre punt de
vista potser els sembla que el
senyor Rajoy ens estima, que
no hi ha Operación Cataluña i
per tant calia donar un vot de
confiança al president. O jo
visc en un altre món o hi viu el
PDeCAT, però no ho entenc,
que algú m’ho expliqui, però
sospito que seguim anant amb

el lliri a la mà.
AUGUST BERNAT i CONSTANTÍ
Barcelona

Un referèndum a
tot l’Estat
b Rajoy sempre es basa en
negar el referèndum a Catalu-
nya en el fet que la decisió so-
bre temes importants l’han de
prendre tots els espanyols. Si
és així, com pot saber el que
pensen tots els espanyols i si
veuen bé el que una comunitat
autònoma pugui autodetermi-
nar-se, si així ho decideix per
majoria el seu Parlament?

No ha parlat ni amb una mí-
nima part de la població, i
aquesta deu de ser del seu
partit. Per saber-ho segur cal-
dria que fes un referèndum
preguntant-ho a tothom. Crec
que es podria endur una gran
sorpresa, ja que la gent cada
cop veu més la unitat d’Espa-
nya com una unió lliure, ja que
per la força no té cap valor. Ve-
gem cada dia com les parelles

casades es poden separar i di-
vorciar, com un país pot sortir
d’una organització internacio-
nal d’on és membre, per no dir
donar-se d’alta de societats,
associacions, empreses de
serveis... És natural que cada
cop es respectin més les deci-
sions personals, malgrat altres
socis o membres no hi estiguin
d’acord. La llibertat és una
qualitat primària i bàsica de
qualsevol unió entre persones,
i l’àmbit de la política no pot
ser una excepció. El govern, si
tant estima la llibertat dels es-
panyols i dels catalans, que
pregunti sobre els assumptes
clau i fonamentals de la política
constitucional, i el referèndum
és la millor manera de ser de-
mocràtic. Després de 40 anys
de Constitució ja li cal una po-
sada a punt, perquè s’ha que-
dat vella, obsoleta i periclitada,
i el referèndum li donaria una
nova visió de renovació tan ne-
cessària.
VÍCTOR MONTAÑÉS I BORRÀS
Lleida (Segrià)
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