
óc dels qui volen la independència
política de Catalunya, dels qui res-
pecten l’opció ideològica de cada in-

dependentista i dels qui pensen que una
gran part de l’independentisme català ten-
deix al canibalisme polític.

Durant la dictadura franquista, quan
molts catalans en teoria lluitaven contra el
mateix enemic, Miquel Desclot va escriure
un poema impressionant, Catalu-
nya (Englantina), evocant la ten-
dència que tenim en aquest país a
destruir-nos entre nosaltres.

Ara que molts catalans en teo-
ria també lluitem contra el ma-
teix enemic, val la pena que refle-
xionem sobre si perdem el temps
en disputes entre nosaltres i sobre
què tenim d’animals com els pro-
tagonistes d’aquest poema: «A
l’horitzó, el cocodril mossega el
cérvol fugisser, l’estruç altiu col-
peja la gasela i el corb, de dol, es-
comet el pinçà, mentre el linx lle-
pa el crani de la vaca. Molt més
ençà, el gran voltor mandrós ata-
ca el xai i el lleopard queixala la
gran girafa gànguil. En caure, la

S girafa esclafa el vell xacal, i la hiena devora
girafa i xacal, morts. Aquí a mà dreta, la fo-
ca insulta el guacamai llampant, la serp, ri-
ca d’anells, escanya el porc senglar, l’espar-
ver s’abraona amb el gall d’or i el gros rino-
ceront va esbudellant el tigre.»

Tots els camins porten a Roma, però no
tots els camins porten a la independència
política un país sotmès a l’opressió d’un es-

tat. Si Catalunya vol arribar a la indepen-
dència, ha de tenir clar que el camí de la
centralitat política sobiranista des de la
transversalitat ideològica hi porta, però
que no tots els camins hi porten.

Hi porta el de Toni Strubell (SI) afirmant
que ERC no és independentista? Hi porta el
de Joan Carretero (RCat) asseverant que els
independentistes que voten CiU són idio-

tes? Hi porta el de CUP presentant-
se de moment només a les munici-
pals i no afavorint la suma inde-
pendentista a la resta d’eleccions?
Hi porta el d’Oriol Junqueras con-
sentint, com a president d’ERC,
que la llista electoral d’ERC-RCat
es presenti com l’única que garan-
teix la presència independentista a
Madrid? ERC té dret a practicar els
pactes de geometria variable i els
electors no tenen dret a practicar
el vot de geometria variable? Algú
ha pres nota de debò de l’enquesta
segons la qual a Catalunya estan a
favor de la independència el 54 %
dels votants de CiU, el 36,9 % dels
d’ICV-EUIA, el 26 % dels de PSC i
el 10,2 % dels de PP?
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n dels trets característics del PP a les Ba-
lears és que no reconeix l’autoritat de la

universitat en matèria lingüística. Els primers
anys de la normalització, el PP feia cas del
consell del rector de la UIB Nadal Batle al
president Cañellas: «Biel, no et fiquis en afers
de llengua: hi tens molt a perdre i molt poc a
guanyar.»

La no intromissió de Cañellas permeté
avançar vers la normalització. Però va bastar
que el partido decantàs una mica es partit per-

U què els jerarques prenguessin exemple del
País Valencià: alterant l’ordre de les coses, hi
tenien molt a guanyar i poc a perdre. Així,
aviat semblà que la llengua no era sinó els fils
on estendre les modalitats. Els governs pro-
gressistes han contribuït, en general, a trobar
un lloc per a cada cosa, però ara l’allau de
majories absolutes del PP ens torna als anys
en què les qüestions lingüístiques les resolien
els militars: no són militars, són militants del
PP que des de les institucions volen suplantar

els lingüistes de la UIB.
El darrer cas és el de la senyora Reynés,

batlessa de Maó, que vol sotmetre el topò-
nim a consulta popular. Proposaria dues op-
cions, ambdues bilingües: el Mahón, com a
forma castellana, és clar, apareix a les dues
caselles. La versió catalana seria la que triàs el
poble: Maó o Mahó. Ni universitat, ni Fran-
cesc de Borja Moll –menorquí–, ni res: el PP
vol afegir lletres al topònim, per compensar
tant com retalla pertot arreu.
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«La imaginació consola els homes del que no poden ser. L’humor els consola del que són.»
Winston Churchill (1874-1965). Polític britànic

Pere Macias (candidat de CiU al Congrés dels Diputats): «Convergència i Unió serà la força política que tindrà més diputats
independentistes representant Catalunya a Madrid.»


