
l -N .. cata-
lans vam votar SíSí a
la independència.
Tots junts vam acon-

seguir la mobilització més gran de
l’independentisme a les urnes,
malgrat que el mateix Govern de
la Generalitat descafeïnà la con-
sulta acatant el TC i no li donà ca-
ràcter vinculant. Mai cap opció
política havia tingut un suport tan
gran a les urnes durant els últims
trenta anys. És per aquest motiu
que la proposta del President Mas
per agrupar tot l’independentis-
me i presentar-se unit a les elec-
cions era més que necessària. No-
més li mancava ser més clars en
els objectius i apostar directa-
ment per la Declaració Unilateral
d’Independència. No obstant
això, Gns i tot un dels millors polí-
tics que ha tingut mai Catalunya,
n’Alfons López Tena, aGrmà que
la proposta era útil per fer la inde-
pendència. Tot anava sobre rodes.
Bé... Tot, no. Hi havia un element
que distorsionà tot el panorama
polític català. Oriol Junqueras. La
desconsideració i el menyspreu
que ell tingué pel nostre President
i pels independentistes en gene-
ral, rebutjant de forma tàcita la
unitat, esclafà la Gnestra d’oportu-
nitat que s’havia obert.
Amb aquest gest, l’ERC de Jun-
queras va refusar la tan anhelada
candidatura de país i va impedir,
indirectament, que les «plebisci-
tàries» fossin abans de les elec-
cions municipals, endarrerint, en-
cara més, el procés d’indepen-
dència. El mal que Junqueras va
fer al procés serà recordat per tot-
hom. Va trencar la unitat civil i po-
lítica de l’independentisme que
s’havia generat amb el -N i va
posar els interessos de partit al
davant dels del país: volia guanyar
les eleccions i fer el sorpasso a
CiU, emulant les eleccions euro-
pees. Ser el President d’una sim-
ple comunitat autònoma de rè-
gim comú o col·laborar amb el
poble per aconseguir la indepen-
dència? Ell ho tenia claríssim i
malauradament, no escollí la se-
gona opció. Perquè tot vagi sobre
rodes, prego al senyor Junqueras
que es retiri, deixi d’obstaculitzar
el bloc de país, demani perdó i
s’entregui al President Mas per
aconseguir la unitat independen-
tista que ens permeti marxar d’u-
na vegada per totes del Regne
d’Espanya per via d’una Declara-
ció Unilateral d’Independència.
Tenim pressa per ser lliures!
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l procés cap a la in-
dependència de Ca-
talunya és un projec-
te polític tan ambi-

ciós i tan revolucionari que,
com és natural, concita dubtes i
vacil·lacions entre els mateixos
que el defensen. A fora, és clar,
queda l’oposició intransigent
dels qui s’hi enfronten d’una
manera radical, utilitzant totes
les armes, lícites o no, que tenen
a les seves mans. Es tracta,
doncs, d’encertar el camí més
útil i operatiu, aquell que faci
possible que, algun dia, com
més aviat millor, es pugui fer re-
alitat el somni de molts catalans
que hi veuen l’esperança de
construir un país nou i millor.
Per on s’hi va, cap a aquest ob-
jectiu polític de tanta dificultat i
de tanta envergadura? Els pa-
ïsos de llarga tradició democrà-
tica ho tenen molt clar: pregun-
tant-ho a la gent. Per això posen
els mitjans necessaris perquè si-
gui possible la celebració d’un
referèndum. A Espanya, això no
és possible, la qual cosa no dei-
xa de ser un motiu més, un de
molt determinant, per decidir
marxar d’un model d’Estat que
no deixa que els seus súbdits

puguin pronunciar-se al voltant
d’una cosa tan cabdal.
Fracassada la via del referèn-
dum, ens queden unes elec-
cions normals, unes eleccions
autonòmiques que, d’aquesta
manera, esdevindran plebiscità-
ries. 
Per fer-les possible, només hi ha
una persona que té a les mans la
prerrogativa de poder-les con-
vocar: el president de la Gene-
ralitat. I així pensa fer-ho per al
proper 27 de setembre, tal com
s’hi ha compromès públicament
i tal com ho ha acordat amb
ERC i amb les entitats sobiranis-
tes.
Per anar-hi, el president Artur
Mas hauria preferit una llista
unitària que, naturalment, digui
el que digui, hauria estat presi-
dida per ell. Aquesta via, una de
les que hi havia damunt la taula,
no serà possible, perquè les
dues altres forces polítiques so-
biranistes, ERC i la CUP, no en
són partidàries. Però malgrat
que tothom sap que això ja no té
volta de full, el president, que
s’ha desprès per fi de les contra-
diccions que li creava Unió De-
mocràtica, ens ha sorprès ara
amb una marrada innecessària

que, com que no ens portarà
enlloc, no contribueix precisa-
ment a aclarir el camí que hem
de recórrer.
Demanar a les entitats sobiranis-
tes que proposin una llista unità-
ria és una pèrdua de temps –per
inviable– i un compromís enut-
jós per a aquestes mateixes enti-
tats, que es troben amb una
enorme pluralitat ideològica en
el seu interior i que tenen com a
missió principal mobilitzar el po-
ble a favor de la independència,
però no encarregar-se de la feina
que escau als partits polítics.

Ara estem, precisament, per-
dent un temps preciós per dilu-
cidar el resultat d’aquesta últi-
ma marrada en el camí i avan-
çar cap a la via natural: la con-
fecció de tres llistes a favor de la
independència, amb un punt
comú que permeti que l’ende-
mà de les eleccions tots tres par-
tits puguin sumar els seus esfor-
ços. Com més aviat resolguem
aquest darrer dubte, millor.
Molts pensem que no calia ha-
ver fet aquest pas, encara que
puguem comprendre les raons
que motiven aquesta decisió in-
esperada d’Artur Mas, que pot-
ser creu honradament que
aquest era el camí millor o que
potser té dubtes sobre el resultat
electoral que anhela per al seu
partit.
Que hi hagi tres llistes no sola-
ment no perjudica l’objectiu
comú que ens proposem, sinó
que suma més gent a la causa
de tots. 
Fem-les com més aviat millor i
que tothom miri d’incorporar-hi
veus crítiques i independents
que les facin més riques i més
atractives. I caminem de dret,
sense marrades, cap al 27 de se-
tembre.
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LA COLUMNA DEL LECTOR

PEL BÉ DEL
PROCÉS,
JUNQUERAS
S’HAURIA DE
RETIRAR

Tots els partits polítics, tant antic com nous,
estan d’acord en dues conceptes: el primer, la
necessitat de regenerar la política; el segon, no
fer res per aconseguir-ho, perquè una cosa és
parlar i una altra actuar contra els seus inte-
ressos. Després de quasi  anys lloant els par-
tits frontissa i donant-los la clau dels governs,
malgrat no sumar mes del   dels vots, ja tots
s’apunten a ser la clau. Un bon exemple és Cer-
vera, amb  grups polítics per  regidors. 
L’alternativa seria la doble volta electoral,

permetent el pas a la segona només als partits
que tinguessin un percentatge mínim de vots,
com fan a França. Això regeneraria la vida po-
lítica, ja que obligaria a pactar abans de la se-
gona volta i ens estalviaria el espectacle la-
mentable d’haver d’esperar que tres, quatre o
cinc perdedors, decideixin com desbancar els
guanyadors. 
També asseguren estar contra la corrupció,

però aquesta es dóna quan hi ha persones que
porten tant de temps en un càrrec que es cre-
uen que és de la seva propietat i a més ges-
tionen grans quantitats de diners sense gaires
controls. 
Per resoldre-ho caldria canviar la llei elec-

toral i incloure les dues legislatures com a
temps màxim que es pot ocupar un càrrec de

màxima responsabilitat, i també fer una llei
transparent de Gnançament dels partits polí-
tics, que permeti identiGcar clarament els di-
ners que se’ls donen, així com qui els admi-
nistra i què se’n fa.  
Quants partits proposen aquestes mesures?

Cap ni un, tot i omplir-se la boca de «regene-
ració». Així, es pot concloure que l’única cosa
que volen tots és seguir essent casta o arribar
a substituir-la, i d’aquesta manera no anem en-
lloc. 

Aquests dies passo estones dedicades a un
llibre el subtítol del qual és Arguments univer-
sals del cinema. Es tracta de saber Gns a quin
punt són originals els arguments cinemato-
gràGcs.
En la humanitat hi ha uns quants temes, àd-

huc mites, que un bon director sap presentar
de manera nova, fresca, contemporània. Es fa
una nova mostra dels problemes de la huma-
nitat, com si s’acabessin d’inventar.
A mi em va impressionar una pel·lícula en

el qual un excombatent de la Segona Guerra
Mundial, donat per desaparegut, en el seu re-
torn a casa troba la llar capgirada i la seva dona
casada amb un altre home, que era un seu en-

emic personal. Això sí que, per a ell, ha estat una
odissea. Guerra en el camp de batalla, guerra
a casa. Desesperació, pèrdua de memòria,
oblit de la pròpia identitat, com passà, també,
a molts soldats tornats de la guerra del Vietnam.
Qui sóc? Qui he estat? 

En resposta a l’article del senyor Francesc Ca-
raG, on s’imaginava un comerç manresà il·lu-
sori, defensaré que els botiguers de tota la vida
no ens acabem de mirar el melic. El primer que
ha de ser clau és que només som els petits co-
merciants els que tenim ànim per a fer bullir
l’olla, ja que les franquícies no donen suport a
cap iniciativa que no sigui el propi beneGci. No
col·laboren en multiplicitat de coses. Si a això
hi afegim que en un moment de crisi, com el
que estem vivint, prolifera el comerç sub-
mergit, tot ajuda a la desaparició del petit co-
merç, que rep cada cop menys ajudes. Si a més
a més hi afegim la venda per Internet i la dic-
tadura dels mercats, ja podem anar imaginant
que el procés pot resultar irresoluble. 
AproGto l’avinentesa per a fer una crida als

manresans per tal que vinguin a comprar al co-
merç de tota la vida, que no deixin que mori.
Així hi guanyarem tots. Cal tenir en compte que
imaginar és sempre fàcil.

No m’ho acabo d’imaginar
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«Que hi hagi tres llistes no
solament no perjudica l’objectiu
comú que ens proposem, sinó que
suma més gent a la causa de tots»

«Demanar a les entitats
sobiranistes que proposin una
llista unitària és una pèrdua de
temps i un compromís enutjós»

«El president Artur Mas hauria
preferit una llista unitària que,
naturalment, digui el que digui,
hauria estat presidida per ell»
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