
a 7. No és el guanyador, 
com repeteixen com un 
mantra, sinó el gran per-
dedor. Davant d’això, un 
partit que no tenia res, 
excepte els obstacles de 
la legislació electoral i 
una hostilitat inaudi-
ta en tots els fronts, ha 
aconseguit cinc milions 
de votants i sense ni un 
sol crèdit bancari.  
 La suma de Podem i 
del PSOE juntament amb 
altres forces estatals exi-
geix que sigui president 
del Congrés qui repre-
senti la idea de canvi i 
progrés, tant ideològica-
ment com d’estil i con-
viccions pluralistes. Però 
una cosa és que es preve-
gi una legislatura com-
plexa i no gaire llarga, 
i una altra que sigui en 
excés breu però que po-
guessin suposar vuit me-
sos més de transitorietat 
i desgast. 

Si S’haguESSiN de re-
petir eleccions (a Catalunya hi han 
estat a punt), el peatge als respon-
sables de no facilitar sortides cohe-
rents seria evident. Els votants de Po-
dem van mostrar una idea de canvi 
absolut respecte a l’estil decadent i 
absolutista que ha suposat aquest 
PP. Respecte al PSOE, encara que hi 
hagi algun dirigent despistat, és clar 
que la immensa majoria dels seus vo-
tants no admetrien mai facilitar la 
continuïtat del PP de Mariano ni re-
encarnat en Soraya. I a les següents 
eleccions desapareixeria.
 Així doncs, només podria gover-
nar algú del PSOE o de Podem fir-

¿i per què no un independent?
És moment d’audàcia, de consensuar persones i propostes per tombar les lleis reaccionàries

E
ls fils que teixeix la vida 
entre les persones només 
són ferms en molt poques 
ocasions. Tractem molta 
gent que no deixarà petja 

(a vegades per nosaltres). En altres, 
depèn de moltes circumstàncies i la 
seva durabilitat sempre està oberta. 
A vegades, les costures i les seves con-
juntures són encara més incertes pe-
rò tenen el seu origen en onades que 
s’ajunten no per atzar sinó a l’anar 
en el mateix corrent.
 Imminent la formació de les Me-
ses de les Cambres, la lògica s’impo-
sarà. El Senat per al PP i el Congrés 
per al conjunt dels que van ser opo-
sició. Els espanyols van votar ma-
joritàriament per un canvi respec-
te el que s’ha viscut en quatre anys 
de submissió d’una institució (les 
Corts) a una altra (el Govern). Mai en 
la història democràtica de gairebé 
40 anys el parlament va ser tan hu-
miliat. Però això és passat, i després 
de constituir-se les Meses, serà prelu-
di de la presidència del Govern.
 Conflueixen dues marees en co-
mú, la de la lògica i la dels interes-
sos. La primera suposaria que pre-
valgués, en un sistema parlamenta-
ri que configura la Constitució i no 
presidencialista, la voluntat d’ai-
res nous. És molt clara. El PP ha tin-
gut (abans, els soferts vam ser els 
ciutadans) el daltabaix més impor-
tant de la història com a partit go-
vernant, al marge del de la UCD en 
descomposició del 1982. Dels gai-
rebé 11 milions de vots han baixat 

mant, com bé deia l’enyorat Angui-
ta, un programa, programa, pro-
grama. Però, ¿podria ser president 
Pedro Sánchez que, malgrat el go-
vern nefast del PP, ha firmat el pit-
jor resultat de la història d’un PSOE 
vingut molt a menys? No. ¿Pot ser 
president algú com Pablo Iglesias 
que, malgrat tenir el gran mèrit de 
passar de 0 a 69 escons, és la tercera 
llista en vots? Tampoc. ¿I llavors què 
fem? Es podria actuar com a la cam-
bra circulant que busca en un inter-
medi un personatge per premiar-lo. 
Potser entre les dues forces hi ha al-
gú de consens. Molt pocs. ¿I quants 
amb notable prestigi? Poquíssims. 
 És, potser, el moment de recupe-

rar una idea que un dirigent de Po-
dem va llançar de broma o com a 
globus sonda: un independent. Al-
gú que no sigui diputat però que 
conciti respecte i suport ampli tant 
d’aquests dos partits com d’altres. 
Reconec que inicialment vaig ser 
escèptic davant aquesta idea llan-
çada per l’enfant Íñigo Errejón. 
 Però fa temps que em pregunto: 
¿i per què no? Abans de dissoldre-
ho tot per expiració de terminis, 
o posar algú amb poc prestigi so-
cial, s’ha de fer un esforç, i si entre 
ells no hi ha algú que conciti gran 
acord per aconseguir (o almenys 
demostrar un clar interès) la go-
vernabilitat, s’ha d’aplicar gene-
rositat. Una dissolució anticipada 
perjudicaria molt el PSOE i, també, 
Ciutadans (una vegada descobert 
que era una gran estafa, excepte la 
seva equivalència amb Manolo el 
del bombo). Per això, és hora d’au-
dàcia i responsabilitat, i de consen-
suar persones i propostes que en-
derroquin les mesures reaccionà-
ries que va deixar lligades el PP. 
 Encara que en un primer mo-
ment s’han de temptejar opcions 
entre diputats, ¿per què no bus-
car fora d’aquest ambient partidis-
ta i tancat algú que, en aquest mo-
ment, conjunti sensibilitats? Qui 
ho diu s’ha de mullar encara que 
n’hi hauria uns quants. En aquest 
cas, ¿per què no Victoria Camps? És 
catedràtica d’Ètica. Va ser senado-
ra independent pel PSC. Seria la pri-
mera presidenta, dona i, a més, ca-
talana. Dignificaria molt les institu-
cions. Tindria sensibilitat especial 
cap al que és exigible moralment i 
socialment. Ni una mentalitat cen-
tralista de la plurinacionalitat que 
és Espanya. Perdona, Victoria…
Advocat de l’Estat.

JESÚS

López-Medel

¿Per què no buscar una  
figura de comú acord capaç de 
dignificar la institució del Govern?

LEONARD BEARD

La governabilitat d’Espanya

A
bans que res, ¡felicitats! 
Saludem sense rubor el 
crac que, en un partit as-
pre, poc esportiu, i blo-
quejat, ha aconseguit em-

bastar sobre el xiulet final una feno-
menal jugada d’astúcia i emportar-se 
els tres punts. No és a l’abast de tot-
hom una capacitat de supervivència 
semblant. Aquesta vegada a Artur 
Mas sobreviure li ha costat la presi-
dència de la Generalitat, un alt preu 
que possiblement també hauria pa-
gat en dos mesos després de les elecci-
ons i, el que és pitjor, hauria perdut 
el control del procés. Amb el pacte in 
extremis de dissabte, Mas aconse-
gueix: 1) Designar personalment el 
seu successor –compte que aquestes 
decisions les carrega el diable, o que 
l’hi preguntin a Aznar–; 2) Evitar no-

líder que va renunciar a la poltrona i 
va saber sacrificar-se. 5) El més inau-
dit: el suïcidi de la CUP. El punt 4 de 
l’acord és el més semblant als Proces-
sos de Moscou (1936-38) quan Stalin 
va fer confessar a tota la vella guàrdia 
leninista (Bukharin, Zonoviev, Ka-
menez...) que havia conspirat per res-
taurar el capitalisme, i els va afuse-
llar. ¡Magistral! I per firmar la confes-
sió d’haver obstaculitzat el procés i 
posar-se a disposició de qui mana, a la 
CUP no li ha fet falta ni una miserable 
assemblea. ¡Bravo una altra vegada!

¿I ara, què?

Ja tenim la nau de les il·lusions amb 
nous aparells. ¿Per salpar? En abso-
lut. Des del 2012 que simulem que 
salpem. Seguim al moll sense per-

mís per sortir a mar obert. No ens 
ho deixa fer l’autoritat competent 
i ja hem comprovat que no hi ha 
massa crítica a la tripulació per a 
un motí. Jugarem a fer lleis que du-
raran hores, imaginarem que des-
viem d’un cop de ploma el flux de 
diners que alimenten les arques 
espanyoles, creurem en la descon-
nexió imaginària retransmesa en 
jornades històriques per ràdio i te-
levisió. I ho farem –com més mala-
ment, millor– amb un Govern es-
panyol apinyat a corre-cuita, i amb 
tota la ceguesa del món, per com-
batre el «desafiament sobiranista». 
Lamentable joc de miralls amb el 
qual seguir en l’oníric país de les 
meravelles uns mesos més. 

Foc 
d’encenalls

ves eleccions d’incert final. 3) Mante-
nir ERC lligada a Junts pel Sí. 4) Gua-
nyar temps per refundar Convergèn-
cia i per tornar a presentar-se en un 
futur pròxim, aquesta vegada com el 

La clau
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La roda

un visionari 
amb capacitat 
de seducció

SAÜL

Gordillo

C
arles Puigdemont ha 
sigut un home avan-
çat al seu temps. És 
un v is ionari ,  de 
grans idees i una 

enorme capacitat de seducció, do-
tat d’un notable bagatge cultural. 
A diferència d’Artur Mas, el nou 
president és un activista, un intel-
lectual, un emprenedor, un perio-
dista inquiet que es va inventar un 
projecte com l’Agència Catalana 
de Notícies en els primers anys 
d’internet i que va llançar una pu-
blicació en anglès, anomenada Ca-
talonia Today, fa més d’una dè-
cada. 
 Molts anys abans que el procés 
es donés a conèixer al món a través 
de les multitudinàries manifesta-
cions independentistes, Puigde-
mont es va dedicar a investigar com 
la premsa internacional havia trac-
tat la causa catalana, entre 1926 
i els Jocs Olímpics de Barcelona. 
Quan la projecció internacional de 
Catalunya no formava part de cap 

preocupació política local, tampoc 
de l’independentisme, el nou pre-
sident, llavors periodista, va pu-
blicar el 1994 el llibre Cata... què?, 
amb pròleg de Josep Benet, sobre 
la imatge que els mitjans interna-
cionals tenien del país. Cata... què? 
és un títol que correspon a l’expres-
sió desconcertada amb què, du-
rant anys, els estrangers interroga-
ven els catalans quan aquests par-
laven del seu país. ¿Catawhat? ¿De 
què em parles?
 Puigdemont va dedicar un any 
sabàtic a viatjar pel món el 1993 
per documentar-se i escriure una 
sèrie de reportatges sobre les naci-
ons sense Estat i ciutats d’Europa. 
Dues dècades després, Catalunya 
forma part del paisatge informatiu 
internacional pel que aquí s’ano-
mena «desafiament» independen-
tista. Puigdemont ha arribat a la 
presidència quan ningú s’ho espe-
rava, en una altra demostració de 
la seva capacitat de preveure i anti-
cipar-se. H

Puigdemont va 
investigar com la 
premsa internacional va 
informar sobre Catalunya

@saulgordillo
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