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Els que no tindran por de la llibertat

S’acumulen les presen-
tacions de persones 
que encapçalaran can-
didatures a les elecci-
ons municipals. Seran 

unes eleccions que, a cada lloc, es-
taran marcades per factors com l’ex-
periència anterior de cada municipi, 
els respectius programes, la compo-
sició de les llistes, la personalitat 
dels i les alcaldables, o la trajectòria 
recent –local i general– dels grups i 
formacions. Però seran unes elecci-
ons que, malgrat la seva singularitat, 
seran també llegides i interpretades 
en claus que depassen el seu àmbit. 
Serviran, segons els resultats, per in-
crementar o apaivagar el discurs so-
bre l’abast de l’emergència de l’ano-
menada nova política. Serviran per 
disposar d’una mesura més en la se-
qüència de la correlació de forces 
tradicional entre dretes i esquerres, 
i aventurar les possibilitats d’un 
canvi polític i social de gran abast. I 
també seran avaluades com unes ve-
ritables primàries de les eleccions 
del 27 de setembre, que tindran ca-
ràcter plebiscitari i establiran el ca-
mí a seguir per Catalunya en el futur 
immediat: cap a la independència i 
la construcció de l’estat, o bé cap a 
la perpetuació de la subordinació a 
l’estat espanyol, amb més o menys 
flagel·lacions o carantoines. 

El pes determinant del factor lo-
cal, doncs, no podrà evitar les extra-
polacions i les connexions de les 
eleccions municipals amb les grans 
qüestions polítiques generals que hi 
ha plantejades: la regeneració de-
mocràtica, el gir en el model econò-
mic i social, i l’homologació política 

plena de Catalunya com 
a país independent. L’or-
dre de les prioritats entre 
aquests tres grans reptes 
polítics actuals pot vari-
ar segons les conviccions 
de cadascú. Però a l’hora 
de la construcció dels di-
versos projectes i, sobre-
tot, a l’hora de desplegar 
les polítiques que se’n 
deriven, totes tres di-
mensions, es combinin 
com es combinin, resulten absoluta-
ment ineludibles i indestriables. 

Immediatament després de les 
municipals, sense gaire pausa per 
compassar la respiració i fer estira-
ments i balanços, farem via cap a les 
anunciades eleccions al Parlament de 
Catalunya. El 27 de setembre tindrà 
una importància política capital per-
què establirà el mapa de les correlaci-
ons de forces en els tres eixos anteri-
ors. Tots tres. I serà la primera vega-
da. Mai abans la població catalana 
s’ha pogut manifestar democràtica-

nació de garantir-les i concretar-les 
institucionalment.  

El 27 de setembre podrem mesu-
rar la força social i política dels qui 
volen una regeneració democràtica 
més radical, dels qui ambicionen 
una transformació econòmica i so-
cial més profunda, i dels qui tenen 
més confiança en les pròpies energi-
es i capacitats per construir la Cata-
lunya del futur. S’establirà un hete-
rogeni bloc del sí i un heterogeni 
bloc del no. Per això les eleccions del 
27 de setembre tindran caràcter ple-
biscitari. I malgrat la seva heteroge-
neïtat, el bloc del sí serà el bloc del 
sobiranisme, del compromís a bas-
tir un sistema polític nou de base po-
pular democràtica, d’assegurar la re-
captació i l’assignació justa dels re-
cursos, de garantir a tota la població 
les condicions per a una vida digna. 
I el bloc del no, heterogeni, coincidi-
rà en la subordinació a la dinàmica 
general espanyola, en l’acceptació 
d’una perpètua negociació desigual, 
en la renúncia a disposar de tots els 
recursos i capacitats de la nació per 
resoldre els seus problemes. El sí al 
canvi esperançat col·lidirà amb el 
no, partidari de la continuïtat fona-
mental. El sí de l’aposta per la cons-
trucció d’un nou estat enfront del 
no, que no imagina cap altre escena-
ri que la reforma del vell.  

El no del vell ordre, dels que no 
consideren legítim subjecte de sobi-
rania, ni capaç de la seva emancipa-
ció, el poble català. El sí de la rup-
tura, dels disposats a assumir el rep-
te de repensar i refer el país. Sense 
témer la llibertat, ni les responsabi-
litats que comporta.

ment, i amb consciència 
de disposar d’una lliber-
tat i una responsabilitat 
absolutes, sobre el seu fu-
tur. Mai. L’experiència 
del 9 de novembre va dei-
xar clares les greus limita-
cions democràtiques de 
l’estat espanyol. El clam 
popular i la demanda po-
lítica majoritària per cele-
brar un referèndum so-
bre la independència han 

estat sistemàticament desoïts per 
l’Estat. La resposta ha estat el blin-
datge de la legalitat que subordina 
Catalunya i la reiteració d’obstrucci-
ons, prohibicions i amenaces. El 27 de 
setembre, doncs, no constituirà la fi-
ta triada. Però serà la fita democràti-
ca, homologada, possible. L’única dis-
ponible. La que ja es preveia com a úl-
tim recurs en els acords del 2013 i en 
el full de ruta de l’ANC. La primera 
gran oportunitat històrica d’expres-
sar democràticament el desig popu-
lar de llibertat i justícia, i la determi-
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Uns gramàtics simpàtics
✒ S’ha vist aquests dies a les xarxes 
un senyor que ha guanyat una cer-
ta notorietat perquè sosté una opi-
nió sobre lingüística que val la pena 
de considerar. Segons aquest home, 
el nom del qual no recordem ni ga-
nes de recordar-lo, la paraula lloc 
s’ha d’escriure amb una -g final; és 
a dir, llog. Repugna fins i tot posar-
ho per escrit, però l’argument se-
gons el qual això és així és que el de-
rivat de lloc és llogaret. D’aquí se’n 
deriva, segons aquesta ment il·lus-
trada, que existeix un idioma que 
s’anomenaria mallorquí i que s’hau-
ria de diferenciar específicament 
d’un altre que es diu català. És ob-
vi, perquè els catalans escriuen lloc 
i nosaltres, els illencs, hauríem d’es-
criure llog. Es veu que a Catalunya 
ningú ha pronunciat mai la paraula 
llogarret.  

 

✒ Tot plegat és tan ridícul que no 
tan sols no té cap ni peus, sinó que 

només té explicació en 
un país com el nostre. 
Ens pensàvem que el 
secessionisme entre el 
català i el mallorquí ja 
havia desaparegut per 
pura reducció a l’ab-
surd. Però el govern de 
José Ramón Bauzá ha 
alimentat aquests qua-
tre pocavergonyes, i 
fins i tot els ha concedit 
un cert aire institucio-
nal amb la Fundació Jaume III, de 
la qual esperen grans meravelles. 
Mai de la vida rebran cap mena de 
reconeixement científic, però no 
queda més remei que aguantar-
los. Reben la seva subvencioneta, 
llepen allà on han de llepar, i l’edi-
ció illenca del diari El Mundo pu-
blica els seus deliris. Què hi fa-
rem, pitjor seria que entressin 
dins un Burger King amb una me-
tralladora. Val més que s’entre-

ara arrossega no el catalanisme, 
sinó la pura ciència filològica que 
ells neguen.  

 

✒ ¿Els haurem de suportar molt de 
temps? Jo calculo que no, perquè 
més enllà del seu propi entorn, nin-
gú presta atenció a les seves tonte-
ries. El pitjor que podem fer és con-
cedir-los cap espai, ni que sigui tan 
humil com el d’aquesta columna. En 
aquest sentit, demano disculpes al 
lector pacient. Hi ha tantes coses 
que valen la pena de comentar i de 
tenir en compte, i resulta que ens 
hem d’ocupar d’una colla de falsaris. 
Hauríem de separar la llengua del 
debat polític, però abans que cap al-
tra cosa hauran de treure del debat 
polític les bajanades i les falsedats. 
Ni en el regiment de la cosa públi-
ca, ni en la gramàtica, ni en res. La 
mentida, es miri com es miri, sem-
pre és grotesca. Que s’ho apuntin 
aquests gramàtics simpàtics.

tinguin amb aquestes 
coses. 

 

✒ Hi ha algun dels 
seus líders que deu es-
tar esperant que se l’es-
menti en un article 
com aquest, però no els 
donarem aquest dis-
gust. Tot el que tingui a 
veure amb la barroeria 
lingüística que alguns 
torrapipes han volgut 

fomentar a les Balears, intentant 
fer veure que en aquestes illes es 
parla algun idioma que no es digui 
català, és una pura i tòxica ficció 
que desapareixerà molt aviat. No 
hi ha ningú que els cregui, però hi 
ha algú que els paga. Viuen de cre-
ar una ficció que ningú es creu i 
que a ningú li importa, però són 
allà, en una òrbita paranormal 
que no s’aguanta per cap banda si 
no és pels complexos que encara 

Crèiem que 
la secessió 

entre català 
i mallorquí 

s’havia 
esborrat per 

reducció a 
l’absurd   
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En les plebiscitàries 
el bloc del no, heterogeni, 
coincidirà en l’acceptació 
d’una perpètua negociació 

desigual
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