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Models de país

acusa els polítics –els de Barce
lona i els de Madrid– de ser
presoners de la tàctica. A la vis
ta del paisatge, això és una da
da objectiva més que un judici de valor.
Per tant, intentem no caure en el mateix
error dels nostres representants demo
cràtics i procurem una anàlisi de pers
pectiva més estratègica. En el debat polí
tic català, de tant en tant, apareix l’expres
sió “model de país”, que ningú no sap ben
bé què vol dir però que es fa servir amb
una contundència i una alegria sensacio
nals. En el debat polític espanyol, l’ex
pressió no és tan present, tot i que aquest
concepte també travessa
molts discursos; ahir mateix,
Mariano Rajoy, des de la tri
buna del Congrés dels Dipu
tats, va tornar a repetir que
PP, PSOE i C’s són “tres par
tits que pensen el mateix en
els temes fonamentals”, la
qual cosa suggereix que hi ha
alguna cosa semblant a un
model de país espanyol,
construït sobre determinats
consensos.
No es pot parlar de model
de país sense tenir en compte
la història i la geopolítica. El
que hi ha és fruit de diverses
capes i d’un combat de segles
entre progrés i reacció, entre
tancament i obertura. Fa dos
anys, es va commemorar el
centenari de la creació de la Mancomuni
tat de Catalunya, que va representar la
primera gran aposta d’una administració
dins l’Espanya contemporània per la im
plantació sistemàtica de polítiques mo
dernitzadores al servei de la ciutadania,
tal com avui entenem l’interès general.
Prat de la Riba tenia al cap un model de
país que no tenia res a veure amb el que
havia generat el règim de la Restauració.
La crisi del 1898 va fer caure el decorat
d’una representació arnada i, amb gran
velocitat, les idees es van anar convertint
en objectius concrets i en accions. La na
ció impulsada pel primer catalanisme po
lític era la plasmació de l’únic regenera
cionisme hispànic que se’n sortia i que
trencava l’espinada de les forces del vell
sistema.
Fa un mes, el setmanari El Temps va pu
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otser es diu Elena l’escriptora
que interpreta l’escriptora
Elena Ferrante que, al seu
torn, narra en primera perso
na la història d’Elena Greco, Lenù, tam
bé escriptora. Sigui quin sigui el seu
nom, ha tingut dos encerts grans: el pri
mer, oferirnos una obra que els crea
dors d’elogis de contraportada qualifi
quen de “droga”, “addicció”, “virus”, i
en el meu cas han encertat aquest cop:
amb la tetralogia de Ferrante he passat
un agost infernal. Vaig adquirir l’addic
ció al primer volum, el segon i el tercer
el vaig consumir com la droga que es
pren ja més per hàbit que per plaer (em
despertava cruixida i amb ressaques
descomunals) i el quart llibre, magistral
(imprescindible arribarhi encara que
el tercer perdi força en alguns mo
ments), em va provocar febre i calfreds,
de manera que vaig accelerar la lectura
per aturar la infecció, sortir de la in
tensitat irrespirable de la història i des
cansar de la insostenible pesadesa del
ser. Ara, ja convalescent, no deixo d’ad
mirar el segon gran encert de l’autora:
quedarse a l’ombra (només ha con
cedit un parell d’entrevistes virtuals).

blicar una entrevista amb Ricard Gomà i
Xavier Domènech, en la qual el segon afir
mava: “Nosaltres som negadors d’aquesta
pàtria noucentista i volem ser construc
tors d’una altra pàtria”. Segons el cap de
files a Madrid d’En Comú Podem, “defen
sem aquest catalanisme popular que no es
planteja la construcció del catalanisme o
de la nació catalana en termes d’incorpo
ració a una pàtria imaginada pel noucen
tisme”. Parlava d’un altre model de país?
Els estrategs dels comuns creuen que in
sistir en algunes tesis dels anys setanta els
ajudarà a guanyar en la pugna electoral.
Més enllà i més ençà d’aquestes consig

En el debat polític català
l’expressió “model de país” es
fa servir amb una contundència
i una alegria sensacionals
nes, hi ha la realitat dels fets documentats:
el conservador Prat de la Riba va demanar
i va tenir la col∙laboració de diversos in
tel∙lectuals, polítics i tècnics d’esquerres,
com Rafael Campalans, Cebrià de Monto
liu o Pompeu Fabra, entre d’altres. Així
mateix, iniciatives com l’Escola del Tre
ball, el Secretariat de l’Aprenentatge i
l’Institut d’Orientació Professional, el
Museu Social, l’Institut Barceloní de l’Ha
bitació Popular o l’Escola d’Infermeria in
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Sense màscara
Alguns en diuen amagarse, però no és
això: el que ha fet és construir un per
sonatge que fa la funció d’escriptor, just
a l’inrevés del que fan els anomenats
“escriptors mediàtics”, que fan un per
sonatge de la seva pròpia persona, com
si se sentissin millor davant d’una cà
mera que darrere i haguessin equivocat
l’ofici.
La majoria d’escriptors acceptem per
múltiples raons i amb més o menys gust
parlar de la pròpia obra, però no se’ns
escapa la paradoxa que suposa parlar
d’una cosa el sentit de la qual només has
pogut expressar a través de l’escriptura.

La lectura de la tetralogia
d’Elena Ferrante ha estat
per a mi, en efecte,
droga, addicció i virus

diquen el sentit transformador d’una ins
titució que amb molt poc temps va fer
molta feina. Per tant, la pàtria imaginada
pel noucentisme va ser un projecte obert a
sensibilitats diverses, més transversal que
no sembla. Els comuns diuen que volen
un altre model de país, però potser només
volen un altre govern. Són metes legíti
mes, però no poden partir de diagnòstics
erronis.
Referirse a la Catalunya actual com “la
pàtria noucentista” suggereix que no ha
passat res entre l’any 1923 i l’actualitat,
com si el llarg franquisme no hagués mo
dificat el país. Malgrat la seva admiració
per Prat de la Riba, el pre
sident Pujol no es va limitar a
actualitzar el catalanisme de
la Lliga l’any 1980, el seu
ideari era fill de la postguerra
civil, no pas de la nostàlgia
per un moment d’arrencada.
Si els comuns parlessin amb
els vells del PSUC, s’estalvia
rien alguns disbarats. Més
noucentista va ser, en molts
sentits, l’acció política de
Pasqual Maragall com a al
calde de Barcelona, amb la
ideaforça d’una Catalunya
ciutat que era plenament
conscient del seu lideratge i
de la seva complexitat, i que
havia d’actuar com el gran
IGNOT
catalitzador d’una reformu
lació d’identitats i projectes:
Mascarell podria donarne molts detalls.
Per això Maragall és el darrer advocat
d’un veritable federalisme hispànic (asi
mètric) que, per la porta del darrere, Co
lau pretén actualitzar a collibè del sobira
nisme. El PSOE d’avui també és el resultat
de no haver escoltat Maragall.
El model català de país té en l’ascensor
social un dels seus principals trets defini
toris. La crisi econòmica dels darrers anys
ha espatllat aquest ascensor i, de retruc,
ha introduït elements pertorbadors en un
escenari de cohesió. Com a la resta d’Eu
ropa, les classes mitjanes s’han empobrit i
les pors han fet acte de presència. Vol dir
això que el model de país ja no serveix? És
un debat que caldrà fer per sobre i per sota
de la crisi de governabilitat a Espanya, el
bloqueig del procés a Catalunya i la pèr
dua de confiança arreu d’Europa.c

En canvi, Ferrante s’ha esborrat i ha po
gut publicar l’obra (gairebé) des del
regne dels morts. S’ha estalviat (i ens ha
estalviat) els retalls de vida “real” que
conviden a especular sobre els para
lel∙lismes entre vida i obra, les banals
preguntes i respostes sobre si és o no és
autoficció, les tòpiques disquisicions
sobre el gènere de l’artefacte... Gràcies a
això podem llegirla com una narració
“cent per cent real”.
Que potser això vol dir que en la his
tòria no hi ha fantasia? De cap manera!
Sabem que n’hi ha perquè, com diu Lila
a Lenù, “amb la cara fastigosa de les co
ses no n’hi ha prou per escriure un lli
bre: sense fantasia no sembla una cara
real, sinó una màscara”. I és clar que la
tetralogia (elogiada precisament per la
seva honestedat) no és una màscara.
Quan els novel∙listes cedim a la tempta
ció de parlar en públic sobre la pròpia
obra, es perd una cosa fonamental: jus
tament la dosi de fantasia que parasita
el text i que només dins del text pot so
breviure. I és llavors quan, la majoria de
vegades, el que ens queda a les mans
després de xerrades, tertúlies i entre
vistes és només això: una màscara.
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Desacords
de fons

S

i no s’aconsegueix investir un
president demà o en una prò
xima ocasió, després de les
eleccions basques i gallegues,
els polítics podrien sotmetre’s a una
auditoria interna abans de tornar a
presentarse per si reuneixen les con
dicions per posarse d’acord amb els
altres líders que no pensen el mateix
que ells. Es tracta d’investir un presi
dent, no de formar part de cap govern.
No hauria de ser tan difícil.
Tres eleccions en un any no té pre
cedents en la història europea recent.
La democràcia ho admet tot i és el sis
tema per superar les crisis i contradic
cions de tota mena. No és el sistema el
que falla sinó els que l’han de posar en
marxa en una cosa tan elemental com
la investidura d’un president. No és
acceptable que transcorrin deu mesos
en funcions, sense legislar, sense que
cap ministre vagi al Congrés, sense
que ningú reti comptes a ningú. Un
període massa llarg de precarietat
democràtica que afecta la majoria de
ciutadans.
El problema és que el centredreta
no té prou vots per governar i el cen
treesquerra és inviable per la seva he
terogeneïtat ideològica i territorial. A
més de vint països europeus es gover
na en coalició o amb pactes de legisla
tura. És el més habitual. En països com
Dinamarca i Finlàndia, l’extrema dre
ta xenòfoba no només dóna suport al
Govern sinó que en forma part.
El debat d’ahir va il∙lustrar la inca
pacitat de trobar punts en comú per
investir un president. Vam veure el
començament d’una nova campanya
electoral. No té sentit perquè ningú no
es beneficiarà d’unes noves eleccions
en temps nadalencs. El missatge que
surt del Congrés és que els partits no
volen posarse d’acord per designar
un president de govern.
La defensa de la unitat nacional de

La realitat d’Espanya
és plural des del punt de
vista cultural, lingüístic,
històric i econòmic
fensada amb ardor per Mariano Rajoy
la comparteixen també, amb tots els
seus matisos, Pedro Sánchez, Albert
Rivera i Pablo Iglesias. Curiosament,
la unitat tan protegida pels anomenats
partits nacionals, conviu amb un Con
grés en el qual hi ha més partits de
sensibilitats diferents que mai.
Espanya és plural des del punt de
vista cultural, lingüístic, històric i eco
nòmic. Ernest Lluch deia que aspirava
a viure en un país, tan divers i com
plex, on tots ens poguéssim sentir cò
modes. Es tractaria d’acceptar l’altre
tal com és, sense clavarli cops de
Constitució ni invocant una unitat na
cional que nega la pluralitat real. No hi
ha una única manera de ser espanyol
com tampoc tots els catalans o bascos
no pensem ni votem igual en totes les
ocasions.
A la Viena dels Habsburg es parlava
alemany com a llengua burocràtica
imperial. Els nobles parlaven francès,
el clergat llatí i el poble en les moltes
llengües pròpies dels dominis d’aquell
Estat plurinacional, des de l’hongarès
fins al txec. Caldria una reforma cons
titucional que garanteixi la unitat des
de la idea plural i federal. El nom és el
que menys importa.c

