Política | Joan Foguet | Actualitzat el 13/01/2016 a les 00:01

Nou president, la por del somni fet
realitat
«Però molts encara hem de ser dignes del seu sacrifici. Gràcies president Mas,
gràcies per haver-nos portat fins aquí. El Procés no és només Mas, esclar. Però
sense Mas no hi ha ni hi hagués hagut res»
?Gràcies a tots pels serveis prestats? va exclamar ahir el president Artur Mas i va arrencar
els aplaudiments d'un saló Sant Jordi ple com un ou. Mas deia això abans d'imposar la medalla
de president de la Generalitat a Carles Puigdemont. Mas ho deia en referència a l'estranya
manca de la fórmula ?gràcies pels serveis prestats? en el butlletí que certificava la cessió del 129è
president català. Mas no només ha servit al país, sinó que encara pot servir-lo.
Ara és el moment del president Puigdemont. Passem d'un home cartesià i de xifres com Mas a
un home de lletres i somnis factibles. És una continuïtat. El sacrifici d'un president és cruel. Però és
moment de mirar endavant, de fer del nostre dia a dia una suma en aquest procés. La política
ens demostra que ningú sol pot fer res. Que som un país complicat i egoista i per tant ens cal
caminar, i caminar molt. Cal eixamplar la base de l'independentisme. Hi ha qui pensa que el
sobiranisme és una ideologia. Potser sí, però jo estic amb Puigdemont i amb d'altres: és la millor
eina per al nostre país, per la gent, per a mantenir i ampliar l'estat del benestar, per poder
factibles els somnis i esperances de cada català.
Aquesta és la força de l'independentisme; la seva utilitat. Això per Demòcrates i per la CUP,
passant per Convergència, ERC i la gent de Podem. Un motiu transversal, global i particular. Ja
hem salpat. Valgui la promesa de càrrec que va llegir la presidenta del Parlament Carme
Forcadell: ?Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat
amb fidelitat al poble de Catalunya representat pel Parlament de Catalunya??. Puigdemont va
respondre sí i va agafar el relleu del timó de Mas. No comença tot avui. Tenim feina feta, però tenim
por.
La por és quelcom natural, una reacció comú davant del que és desconegut o d'allò que
pensem que pot ser funest per la nostra seguretat. Ara, després de l'alegria d'haver salvat en
el darrer minut la confecció del Govern que ens ha de portar a la República catalana, convé
respirar. Catalans, prenguem oxigen. Ara ve la part més complicada. Alerta, cal deixar clar que
l'astúcia política d'Artur Mas i el seu sacrifici són dignes de la causa en que ens trobem. Però molts
encara hem de ser dignes del seu sacrifici. Gràcies president Mas, gràcies per haver-nos portat fins
aquí. El Procés no és només Mas, esclar. Però sense Mas no hi ha ni hi hagués hagut res. No
tinguem por.
És temps d'audàcia i prudència. Tenim poc temps per ser prudents direu, però no podem fer cap
pas en fals. La tasca del Govern, la del Parlament, la de la societat civil, seran brutalment
vigilades. Amb compte però endavant. Com va dir el president Franklin Delano Roosevelt:
"Només hem de tenir por de la pròpia por".
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