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Les raons dels suïcides no sempre són cla-
res. De vegades els empeny a acabar amb
la seva vida una malaltia, d’altres cops
s’hi veuen abocats per situacions econò-

miques... En qualsevol cas i com a mínim des de
Sèneca, la societat occidental veu la mort volun-
tària com l’expressió màxima de la llibertat indi-
vidual. Efectivament, ningú no ens pot obligar a
viure. I tanmateix hi ha un límit clar a això que
diem: el dret que també tenen els altres a decidir
si volen continuar o no. Un suïcida es pot pren-
dre pastilles o es pot precipitar al buit des de
l’últimpisd’ungratacel,peròsicondueixuntren,
si lidera un comboi de vagons carregats de perso-
nes, en cap cas no es pot estavellar emportant-se
amb ell la vida dels seus companys. Això és inad-
missible. I, si no m’erro, és el que ha fet Joan
Saura, per qui sento un sincer afecte personal.
Però ara mateix no entenc les seves raons, i tam-
pocentencque,uncophaesclatat lapolèmicadel
seu pacte amb el PSOE, hagi fugit d’estudi tants
dies sense donar explicacions, deixant el proble-
ma a Jordi Guillot.

FINS AVUI, JOAN SAURA TENIA una carrera política
moltmésquecorrecta.Semprehaestatunhome
prudent, i ningú no li pot negar que venint del
PSUC ha contribuït de manera decisiva en la
transformació del vell partit comunista i en el
posterior trencament amb el PCE. La sensibili-
tat nacionalista no ha estat mai el seu fort, però,
en canvi, ha comptat al seu costat amb homes
com Jaume Bosch, que de portes endins ha or-
questrat a Iniciativa per Catalunya dues accions
de gran relleu: aprofundir el sobiranisme i pro-
moureunanovageneraciódedirigentshonestos,
eficaçosi fins itotbrillants,quesónelsqueverita-
blement avui compten a IC. Només a tall d’exem-
ple voldria esmentar Joan Herrera, Dolors Ca-
mats, Raül Romeva, Laia Ortiz, Ricard Josep
Gomà... I n’hi ha més. Doncs bé: el pacte absurd
deSaura,aradesautoritzatpelgovern,potarros-
segar Jaume Bosch i les noves generacions de po-
lítics d’IC, que són els que ens garantien un futur
a l’esquerradelPSCclaramentorientatcapauna
Catalunya sobirana, i amb reflexos per ser al go-
vern i alhora presentar-se al ciutadà com una es-
perança, cosa que en política mai no és gens fàcil.

LA PREGUNTA CLAU, LA QUE s’han formulat dotzenes
d’analistes al llarg d’aquests dies, és per què
Saura ha fet el que ha fet. I a qui ha beneficiat. I
per què ho ha fet com ho ha fet. Home, és lleig no
avisar els companys d’Esquerra del que s’està
preparant, i, qüestions estètiques al marge, re-
cordem quesibé lapolíticanoésnecessàriament
neta, al nivell més alt se sol dir la veritat en qües-
tions essencials, tot i que aquesta informació no
arribi a l’opinió pública. Pel que fa als beneficia-
ris de la negociació de Saura, les coses semblen
clares:nomésguanyaZapatero isesuavitzaelre-
torn de vacances al president Montilla. I perd
Saura, que intentant punxar el globus unitari del
front català ha fet un paper d’estrassa, fins ara
reservat al líder de CiU. D’altra banda, tal com
deia Francesc Codina fa uns dies en aquest ma-
teix diari, Saura ha traslladat una altra vegada la
políticacatalanadel’estratègiaal tacticismepetit
i lamentable. Que trist. Un suïcidi inexplicable i,
ho reitero, a hores d’ara encara inexplicat.

PERÒ HI HA UNA ALTRA DIMENSIÓ del que ha fet
Saura. La propera tardor IC ha de celebrar
una assemblea. Presentarà Saura la seva can-
didatura per a un nou període com a presi-
dent del partit? Si es presenta, pot consensu-
ar al seu entorn una nova etapa? Les diverses
sensibilitats que conviuen a l’organització ac-
ceptaran que Joan Saura hagi tractat amb el
PSOE –d’altra banda sense deixar clar si ho
feia com a president d’IC o com a conseller del
govern d’entesa– qüestions que anaven més
enllà i tot de l’àmbit parlamentari en la me-
sura que implicava el conjunt de la societat
catalana? Dit d’una altra manera: quin dret
tenia Joan Saura a parlar en nom de tothom?

Doncs cap, no tenia ni té cap dret a fer-ho.
S’ha equivocat. I un error així, des de l’es-
querra, no es pot dissimular encara que de
moment s’intenti apagar el foc.

SI LES COSES NO CANVIEN radicalment, si Saura
no ens ofereix una explicació que ens il·lumi-
ni i ens deixi bocabadats per la seva perspicà-
cia política, em sembla que ho té malament.
IC no el pot votar i si IC el vota, qui votarà IC?
Haurà estat l’estiu de la catàstrofe a l’esquer-
ra del PSC, i tot per estirar més el braç que la
màniga. O és que hi ha alguna cosa amagada?
Jo, sincerament, no ho crec. No esperava que
Saura esgarrés el farol polític, potser ingenu,
que feia la nostra societat, però no dubto de
la seva honradesa.

ARA: DE CARA A L’ASSEMBLEA hi ha moltes pregun-
tes pendents. Què cal fer amb un projecte com
el d’IC després que el seu president ha decidit
estavellar el tren sencer contra les roques? Hi
haurà sobrevivents? S’esvairà tot en poques
setmanes i de cara a la tardor aquest episodi es-
tival serà una anècdota més? Valia la pena fer
el ridícul per una mica de protagonisme? Ja ho
veurem. Potser encara hi ha una explicació pos-
sible. Potser no s’ha dit tot, potser qui sap què...
En qualsevol cas està clar que és millor suïci-
dar-se a soles i no involucrar els altres en aques-
tes decisions tan delicades.

LA NEGOCIACIÓ DEL DIRIGENT
ECOSOCIALISTA AMB EL PSOE
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ElsuïcidideSaura

“Si les coses no canvien
radicalment, si Saura no ens
ofereix una explicació que ens
il·lumini i ens deixi bocabadats
per la seva perspicàcia política,
em sembla que ho té malament”

AL PEU DEL CANÓ
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Quatre anys fa, ja, que
l’Enric Gomà ens va regalar
‘Ubert tot l’any’, una mos-
tra d’errades ortogràfiques
recollides d’arreu de Cata-
lunya (la meva preferida
continua sent una recep-
ta amb una traducció
atrevida al català de l’im-
peratiu del verb freír:
“Freda les patates”). Avui
en dia, però, no cal ni bai-
xar al carrer per desco-
brir relliscades d’aquesta
mena perquè n’hi ha a
grapats justament al lloc
on haurien de ser prohibi-
des per llei: als llibres.
Tots! A causa, es diu, de la
tendència recent a dele-
gar-ne la producció a unes
empreses d’edició tan ba-
rates com atabaladíssi-
mes (o bé incompetents).
Atès que els llibres –al
contrari de les cançons–
encara s’han de comprar,
a ningú no li fa gràcia
pagar bitllo-bitllo per una
pila de pifiades en sèrie
com les que m’acaben de
fer fregar els ulls en llegir
una novel·la ben llarga
sobre un nazi neurastènic
(PVP: 27 €): veure per
beure per exemple (“Què
vols veure? Vi”), o bé le-
Gilsar (sic) per legislar.
Una solució possible seria
llogar els serveis de Jeff
Deck, el fundador de la
Lliga Nord-americana per
a l’Eradicació d’Errors Ti-
pogràfics, que actualment
viatja pel seu país tot cor-
regint, in situ i a l’acte,
qualsevol incongruència
ortogràfica que li salti a la
vista, malgrat els insults
que sovint rep dels semi-
analfabets que intenta
ajudar. Que sàpiga que
aquí aquests li pagarien el
que volgués –bitllo-bitllo i
tot– perquè els tregui les
castanyes que ells matei-
xos han llançat tan ale-
grement al foc.
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