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I si parlem?
Podria començar la columna 
assegurant-vos que la Huma-
nitat fa segles, mil·lennis que 
coneix la fórmula per resoldre 
tots els problemes del món i 
que, de vegades, ha funcionat 
i tot. Aquest abracadabra que 
solucionaria els escampalls de la 
caixa de Pandora no és altra cosa 
que el diàleg, res més senzill ni 
més anti c que l’art d’intercanviar 
impressions. Malauradament, fa 
temps que va deixar de ser consi-
derat un art, que va caure de les 
disciplines de més presti gi a les 
acadèmies i, en conseqüència, 
que va deixar de fer-se servir de 
forma úti l i efi caç.
Tots parlem i intercanviem im-
pressions els uns amb els altres, 
diàriament, ruti nàriament. Ara 
bé, la quantitat de paraules 
produïdes no té res a veure 
amb la seva utilitat i eficàcia. 
És realment esfereïdor pensar 
de quina manera ens comuni-
quem en el nostre dia a dia. En 
cadascuna de les seqüències que 
componen el nostre documental 
vital no deixem de formular 
paraules, de compondre frases, 
d’enlairar converses transcen-
dentals sobre els més diversos 
temes que ens preocupen, ens 
ocupen o ens distreuen. Cada 
sentència que deixem anar en 
un determinat context emana 
de les nostres boques, fl ueix per 
l’aire a través d’ones sonores i 
arriba físicament al nostre o 
nostres receptors. En principi, 
cap objecció a aquest esquema 
bàsic de la comunicació. Però 
per arribar a entendre’s de veri-
tat no només cal dialogar, parlar, 
reproduir el fet comunicati u de 
forma serialitzada. Cal voluntat 
de comunicar-se.

Sense voler escoltar, voler com-
prendre o voler traduir el missat-
ge que els nostres interlocutors 
en estan donant és bastant difí cil 
arribar a una comunicació efec-
ti va. I si no posem de la nostra 
part per comunicar-nos, què ens 
cal esperar del diàleg? Què fem 
parlant tant? Perquè insisti m en 
gastar paraules si no serveixen 
a la seva veritable funció? Els 
nostres dies ens sotmeten a 
infi nitat d’estí muls als que hem 
de respondre i que no podem 
deixar d’atendre. Som part d’un 
magma comunicati u del qual no 
ens és fàcil despendre’ns. Quan 
parlo amb algun altra persona i 
mentre jo vaig dient ella s’està 
mirant el mòbil o escoltant una 
altra conversa o perdent la mira-
da en ves a saber quina imatge 
o aparició, penso: Perquè esti c 
parlant? La tecnologia ens posa 
a les mans estris que transme-
ten informació, però no ajuden 
a la comunicació. Tenim la gran 
oportunitat de conversar amb 
altres persones, de conèixer les 
seves experiències, d’escoltar de 
viva veu les seves narracions i ho 
depreciem girant la mirada cap 
a un anunci que passa volant 
enganxat del lateral d’un autobús 
o responent al senyal acústi c del 
nostre mòbil, ensinistrats quasi 
militarment per atendre aquests 
estí muls al segon. 
I si escoltéssim a qui tenim al da-
vant? I si demostréssim voluntat 
de dialogar amb tota l’accepció 
d’aquesta gran paraula? I si fem 
revifar el vell art de la paraula i li 
donem la dignitat que hauria de 
tenir, com a espècie disti ngida 
que som? Només se m’ocorre una 
resposta: la voluntat és voler per 
defi nició.

Arxiu“Igual que Espanya va fer la seva transi-
ció democràti ca un cop acabada la dicta-
dura franquista, Catalunya ha d’encetar 
la seva transició nacional. Parlo de trans-
ició, no de revolució. I com tota transició 
cal fer-la de manera democràti ca, pacífi -
ca, i a base de grans consensos interiors.” 
Així va proclamar el President Mas, en 
el seu discurs d’investidura el 20 de 
desembre de 2010, l’inici de la transició 
nacional catalana. Es tracta d’un procés 
de canvi de paradigma en les relacions 
de poder i de sobirania al nostre país. 
Quan dic “procés de canvi de paradig-
ma” no intento sumar un eufemisme 
més al llistat d’expressions-per-no-dir-
la-paraula-independència, com sovint 
es criti ca a CiU des de diferents sectors 
que, paradoxalment, uti litzen aquesta 
expressió com a dogma que després no 
saben traslladar a l’esfera dels fets.
 
Aquest canvi de paradigma pretén ser 
un procés tranquil i democràti c en què 
la societat catalana haurà de decidir 
cap a on anem. Pensant no només què 
som i què volem ser, sinó imaginant que 
podríem arribar a ser.
 
Al capdavall, es tracta de construir 
una manifestació col·lecti va que sigui 
el resultat de la suma de senti ments i 
posicionaments personals en un context 
de canvi, en un moment clau per a la 
nostra història: volem que Catalunya 
acabi perdent el seu benestar econòmic, 
que acabi perdent la cultura i la llengua 
pròpies si les coses conti nuen igual? O 
volem que faci un salt endavant per a 
esdevenir una societat pròspera, orgu-
llosa de la seva potència econòmica i de 
la seva identi tat mil·lenària?
 
Davant aquestes preguntes, cal anar més 
enllà del repàs al reguitzell de proves de 
la voluntat assimiladora per part de les 
dues grans forces políti ques espanyoles 
(sagnant dèfi cit fi scal, sentència contra 
l’Estatut, atac contra el català a les es-
coles, etc, etc, etc) que ens ha portat a 
aquesta cruïlla històrica.
 Certament, fa un temps aquesta di-
cotomia podia ser discuti da per molta 
gent que, de bona fe, encara creia en el 
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En Pere de Rubí
“Renoi quina Festa més gran
enguany per Sant Antoni,
malgrat tots els paranys
que acostuma a posar el 
dimoni.
Són ja 153 anys que han 
passat
més de pressa que un bon 
somni
i a Rubí ha quedat 
la cultura i el patrimoni.
Com han gaudit els més 
grans
i també els que són avis,
naturalment els infants
que han ti ngut endolcits els 
llavis.
De caramels no han faltat 
se n’han llençat a dotzenes
que els llaminers han cercat
per l’asfalt i les voreres.
Cal dir de la rua, 
la benedicció i dels Tres 
Tombs
que de tant en tant s’aturen
ha agradat molt a tothom.
El divendres, Eucaristi a
que es va celebrar a Sant 
Pere
reparti nt coca beneïda
pels de davant i el darrera.
Dissabte concert i ball al 
Casino
Orquestra Internacional 
Maravella
i com els rubinencs opino
que fou una inoblidable 
revetlla.
El diumenge, el dia més 
important
dels actes tan escollits
que s’estaven celebrant
tant de dia com de nit.
A la tarda al Casino Espanyol
acreditant la seva fama
sense trampa ni bunyol
gran actuació del Casalxou.
I esperant tenir sort
e l s  q u e  n ú mero s  h a n 
comprat
del pernil, xai i porc
per saber si han encertat.”
Fins aquí en Pere de Rubí

Albert Aguilar i Massó

El Racó de 
la Poesia

www.ivanserra.com

federalisme. Les posicions, però, evolu-
cionen, i la realitat dels fets fa canviar 
les opinions. Si aquests canvis de plan-
tejaments ja són una realitat en sectors 
del catalanisme que històricament han 
apostat per una mena de confederació 
asimètrica, també ho són pels federalis-
tes més convençuts. Es dóna fi ns i tot en 
aquelles persones sense el més mínim 
senti ment catalanista però que,  des 
d’una òpti ca estrictament econòmica, 
s’adonen que les coses no poden seguir 
com fi ns ara. Les greus conseqüències 
que la crisi econòmica està tenint per 
a tothom han accentuat aquest pro-
gressiu canvi de mentalitat al voltant 
de la possibilitat d’encetar una nova via 
d’organització políti ca i insti tucional del 
país, en el marc de la Unió Europea. 
 
És justament amb aquest objecti u de 
sumar voluntats a favor d’un canvi de 
paradigma que des de Convergència, 
i des del Govern de Catalunya, s’està 
treballant per fer l’últi m intent sincer de 
redreçar la situació d’espoli econòmic 
que pateix Catalunya: és el que es coneix 
com el Pacte Fiscal “en la línia del concert 
econòmic”. 
 
Hi ha qui creu que és impossible que 
s’aconsegueixi, però el que és important 
és que, segons totes les enquestes, el Pac-
te Fiscal compte amb el suport de més del 
80% dels catalans. Si l’Estat no recti fi ca, 
si Espanya no vol escoltar les demandes 
dels catalans, aleshores el percentatge de 
persones favorables a la independència 
passarà del 50% actual a suports similars 
als que té avui el Pacte Fiscal. 

Víctor Puig, regidor de Convergència i Unió.

José Perez Villaroya va morir als 63 anys el 5 de febrer
Enrique Aragonés Roa va morir als 65 anys el 3 de febrer
Josefa Rubianos Santos va morir als 90 anys el 2 de febrer
Maria Rosario Teruel Vicente va morir als 45 anys el 31 de gener
Antonio Paloma Martínez  va morir als 73 anys el 30 de gener
Francisca Garcia Expositova morir als 50 anys el 28 de gener
Florencio Rey Tarjuelo va morir als 67 anys el 28 de gener
Simona Almodovar Camacho va morir als 90 anys el 26 de gener
Luisa Gili Castany va morir als 88 anys el 25 de gener
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