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ra mateix, la mà-
xima autoritat

catalana després de
les eleccions del 21-D
és el president del
Parlament. Tot i que

caldria esperar quina seria la resposta
a aquesta afirmació amb l’article 155
de la Constitució a la mà. Si és la màxi-
ma autoritat, Roger Torrent tindrà pro-
tagonisme i responsabilitat demà di-
marts a l’hora de comunicar oficial-
ment a l’hemicicle el format de la in-
vestidura.

Mai havia estat tan cabdal aquesta
presidència històrica que es va iniciar
als anys trenta del segle passat amb
Lluís Companys abans que fora presi-
dent de la Generalitat. Durant la dicta-
dura franquista, el Parlament va restar
vigent i va ser presidit a l’exili per per-
sonatges notables com ara Rovira i Vir-
gili, Serra Moret, Josep Irla i, entre d’al-
tres, per Francesc Farreras, d’ERC, que
va ser el que va durar més anys com a
president de la institució, des de l’any
1954 fins al 1980, quan amb la recupe-
ració de la democràcia la presidència
de la cambra catalana va recaure en

Heribert Barrera.
Avui la responsabilitat recau sobre

Roger Torrent. Responsable de fer
complir el reglament i mantenir l’ordre
i l’educació, tal com diuen les normes.
Roger Torrent es un home preparat de
ciències polítiques i amb bagatge mu-
nicipal –requisit que s’hauria d’exigir
per llei a tothom que vulgui accedir a
l’alta política–. A França són pocs els
polítics que no hagin passat abans per
un ajuntament. S’espera que Torrent
tingui imparcialitat i que esdevingui el
president dels 135 diputats. Que man-
tingui la institució per damunt de tot.
No té cap sentit que s’hagi de pagar el
viatge de la seva butxaca per anar a
veure Puigdemont a Brussel·les. No té
cap sentit que es trobi la delegació de
la Generalitat a la capital belga tanca-
da.

En veu baixa, el govern espanyol
creu que ja n’hi ha prou de l’aplicació
del 155. No els beneficia de cara a
l’aprovació del pressupost amb el PNB.
És difícil d’entendre per què no cuiden
i escolten l’avui primera autoritat de
Catalunya després d’unes eleccions.
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Keep calm
Lluís Falgàs

L’autoritat
catalana

És difícil d’entendre per què
no s’escolta la primera
autoritat de Catalunya
després d’unes eleccions

La vinyeta
Fer

mb pocs dies de diferència, he
començat a llegir dos llibres que
no tenen res a veure l’un amb

l’altre però que, posats de costat, gene-
ren una espècie de fricció. L’un és de
poesia, un llibre per tant petit, de po-
ques pàgines, de gramatge i espaiat ge-
nerosos i cobertes negres, negríssi-
mes. L’altre és una novel·la, o almenys
aquest és el nom que de moment l’edi-
tor ha convingut a donar-hi, però en
tot cas una novel·la desmesurada des
de tots els punts de vista, amb més de
mil quatre-centes pàgines, tapa dura i
paper bíblia, com un diccionari. Què hi
fan tots dos alhora, a la taula? A vega-
des, m’agrada pensar que, d’amagat,
quan sortim de les habitacions, els lli-
bres es posen a parlar entre ells i es
fan uns tips de riure. N’hi ha que enca-
ra porten barrets trilobats dels temps
en què s’escrivia amb plomes de paó i
una cal·ligrafia punxeguda i humida;
d’altres, conseqüents amb la llegenda
d’una modernitat patibulària, sembla
que d’un moment a l’altre es trauran
una pistola de l’americana i s’abraona-
ran damunt els toms caducs de l’altra
banda del prestatge. La majoria, però,
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conviuen pacíficament, amb la familia-
ritat confortable dels mobles de tresi-
llo, per més que presentin lloms desi-
guals, amb una ordenació una mica es-
bojarrada, i parlin llengües diferents,
alguna potser ja morta que només es
torna intel·ligible per als altres quan a
casa es queden sols. Els meus dos lli-
bres, doncs, s’han acabat fent confi-
dències per aquella mena de contacte
que Julian Barnes ja referia a Nivells
de vida: “Ajuntes dues coses que no
s’havien ajuntat mai fins ara, i el món
canvia”, i el llibre prim i el llibre grui-
xut han intercanviat una mirada d’es-
tupor i comprensió perquè, sense ha-

ver-hi caigut i per camins oposats, es
debatien per la mateixa causa. Potser
no és el món sencer, el que canvia, pe-
rò sí la manera que teníem de parlar-
ne, i aquest ja és un canvi radical, per-
què les coses viuen a través de les pa-
raules. El fet és que qualsevol pàgina
de l’homèric Calidoscopi informal,
d’Albert Jané, desmenteix Narcís Co-
madira quan es plany, a Manera ne-
gra, de la feblesa de la nostra pobreta
llengua malalta, que s’ha anat asse-
cant en boca dels xarlatans fins a per-
dre el do. Jané, per si algú no ho sap,
és el gramàtic que ens va ensenyar a
escriure. Ens en va ensenyar amb opti-
misme, amb una desimboltura a vega-
des irreverent i tot, i no d’aquella ma-
nera policial i enravenada de l’ortodò-
xia normativa. Doncs bé, als 87 anys
acaba de publicar a la Ela Geminada
un llibre descomunal, una fastuosa ce-
lebració dels dons de la llengua quan
s’ensaliva bé i se la posa a parlar de
manera extenuant, insensata i jocosa.
Una enormitat, un sisme, una endimo-
niada entremaliadura per entendre,
per fi, com se salva una cultura: po-
sant-hi més felicitat que llei.

“El seu llibre és
una fastuosa
celebració dels dons
de la llengua

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Albert Jané, la bèstia


