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27-S: un consens per arrencar la crosta

La crosta ha estat durant 
molts anys una versió nos-
trada de la casta. No tot-
hom que s’hi refereix està 
pensant exactament en el 

mateix, o en els mateixos. Però ha es-
tat una de les expressions més utilit-
zades per al·ludir a una minoria de 
bona posició social, elitista –el pi-
nyol–, permanentment instal·lada 
en les esferes més influents i capaç de 
condicionar la vida política al servei 
dels seus interessos. 

La ciutadania catalana, impactada 
per la crisi i els escàndols per corrup-
ció o malversació, ha exigit explica-
cions. ¿Quina mena d’arguments po-
den justificar tanta desigualtat? ¿Qui 
ha estat responsable de tants desga-
vells? ¿Per què és la majoria qui pa-
teix les conseqüències de les males 
decisions i les males pràctiques d’uns 
quants? El discurs de les classes di-
rigents de tota la vida no ha proporci-
onat cap resposta acceptable. El seu 
és un discurs antic i gastat, amb l’afe-
git d’un parell de versicles de la troica 
i referències als brots verds. La indig-
nació, en conseqüència, no s’ha apai-
vagat. Simultàniament, l’empenta del 
procés sobiranista ha fet evident la 
nul·la disposició al diàleg de l’Estat i 
el seu abús sistemàtic del control dels 
recursos públics contra el govern ca-
talà i, de retruc, contra els sectors més 
desafavorits i més perjudicats per la 
laminació dels serveis i les polítiques 
socials. El discurs resclosit, en aquest 
punt, s’ha limitat a reiterar la devoció 
per l’imperi de la legalitat i a incre-
mentar els advertiments i les amena-
ces. I la indignació, en aquest àmbit, 
tampoc s’ha apaivagat. 

La crosta, doncs, ha 
perdut qualsevol legiti-
mitat justificadora de la 
seva preeminència i l’es-
cassa capacitat de lide-
ratge que li pogués que-
dar. Encara hi és i enca-
ra influeix. Però la seva 
espelma és curta i s’apa-
ga. El principal factor 
que allarga el seu ocàs és 
que, davant la seva hege-
monia minvant, la nova 
hegemonia emergent no acaba de 
quallar i de trobar les vies de la seva 
institucionalització. Però, substan-
cialment, per la profunditat i l’am-
plada de l’arrelament social que im-
pulsa el canvi, el procés del relleu en 
l’hegemonia és irreversible. Aques-
ta crosta ja trontolla. El 27 de setem-
bre suposarà una gran oportunitat 
d’arrencar-la. 

Les transformacions socials im-
portants poden necessitar incubaci-
ons llargues i lentes. Poc visibles. 
Amb alguns símptomes esporàdics 

tar, erosionar lideratges, dividir, con-
fondre. Fer creure que les coses no-
més poden ser com són. Que no hi ha 
alternatives. 

Venim d’una època d’hegemonies 
molt compactes, circumscrites als 
segments socials pròxims al poder. 
Aquestes hegemonies es caracterit-
zen pel fet que la dominació efecti-
va comporta la imposició d’un con-
sens social que li serveix de coartada. 
Però l’actual procés català té conno-
tacions de classe ben explícites. El 
desplaçament de l’hegemonia decli-
nant ve justament provocat per 
l’oposició popular majoritària a la se-
va continuació i a la dels sectors que 
l’exercien. En aquest cas, doncs, no 
es tracta d’accedir a una posició do-
minadora a benefici d’un nou grup 
exclusiu, sinó d’impedir que cap mi-
noria –connectada a l’estat espanyol 
o no– pugui tornar imposar-se a la 
voluntat més general. 

Aquest relleu no requereix pas 
que el consens sigui l’instrument que 
revesteixi de pacte social el predomi-
ni d’uns quants privilegiats. Tot el 
contrari. El propòsit d’obtenir una 
majoria electoral tan àmplia com si-
gui possible, amb unes bases socials 
tan heterogènies, transversals i di-
verses, hauria d’esperonar el movi-
ment cívic popular i les seves orga-
nitzacions per anar teixint el consens 
previ necessari que impedeixi la re-
producció de la vella dominació i as-
seguri el canvi d’hegemonia. Per això 
parlem de revolució democràtica. I 
per això resultarà tan decisiu que del 
27-S en surti el mandat democràtic 
inqüestionable de refundar el país i 
construir l’estat. 

que insinuen avenços o 
retrocessos, però també 
amb períodes de calma, 
quan sembla que no esti-
gui passant res. Quan so-
ta la pell de la realitat el 
batec social és gairebé 
imperceptible. És en mo-
ments així quan els sec-
tors més conservadors i 
immobilistes s’afanyen a 
proclamar que qualsevol 
sotragada ha estat un 

simple tremolor. Que no hi haurà 
terratrèmol. Que tot està sota con-
trol. Llavors, fins i tot els més agosa-
rats actors del canvi poden vacil·lar. 
L’efervescència dels moments d’eu-
fòria per unes transformacions que 
hem vist a tocar pot, paradoxalment 
i en el moment més inoportú, provo-
car la ressaca i els dubtes. Com en 
aquests mesos. Aquesta és justament 
la intenció del discurs de les forces 
socialment i nacionalment retrògra-
des i els seus aliats: desanimar, des-
mobilitzar, descoratjar, desacredi-
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De la neteja dels museus
✒ Fa uns deu o onze anys, una do-
na de la neteja del museu Tate Bri-
tain es va fer famosa perquè va llen-
çar una bossa d’escombraries al 
contenidor corresponent. Això no 
hauria tingut res de particular si no 
hagués estat que la bossa de fems en 
qüestió era una obra d’art (ehem) 
que formava part d’una exposició de 
l’artista alemany Gustav Metzger. 
Un dia d’inspiració incontestable, 
Metzger es devia disposar a treure 
les escombraries de casa i aleshores 
es va dir: “Calla, que aquí hi tenim 
un objet trouvé”. Per què reciclar les 
escombraries com fa tothom, si pots 
reciclar-les en una peça d’art que 
valgui una pasta? Piero Manzoni ja 
havia ironitzat anys enrere amb la 
idea que la merda d’artista (amb 
perdó, però és el títol de la seva obra 
més cèlebre) podia ser valuosa. 

 

✒ El més grotesc és que Metzger 
va lamentar que la bossa d’escom-

braries havia quedat 
molt deteriorada a cau-
sa de l’acció higiènica 
de la dona de la neteja 
de la Tate, i va córrer a 
substituir-la per una al-
tra de nova. Total, és 
una matèria abundosa i 
no necessàriament ca-
ra, tot i que Metzger 
l’havia elevada a preus 
de canari jove. Una cosa 
força semblant li va 
succeir també a l’artista britànic 
Damien Hirst, que va exhibir una 
instal·lació consistent en un cen-
drer ple de burilles i algunes bote-
lles de licor buides, que també va-
ren acabar a les escombraries per 
decisió de la senyora de la neteja 
de torn. Personalment i amb tota 
humilitat, considero que aquestes 
dues dones varen demostrar ser 
dues crítiques d’art especialment 
perspicaces. Si tens cura de la higi-

motiu correcte per no acceptar 
aquesta escultura havia de ser un 
altre, i és que és molt dolenta. La 
figura principal pot assemblar-se 
a Joan Carles de Borbó o al meu veí 
taxista, perquè no té fesomia de 
res. I la suposada provocació és tan 
banal i infantil que no val la pena 
aixecar-la de terra. No hi ha res 
més fàcil i poc estimulant que po-
sar un personatge públic en una si-
tuació ridícula o esperpèntica, que 
d’altra banda són les situacions 
que el personatge en qüestió acos-
tuma a protagonitzar ja fa temps. 
Al pare de Felip VI no li fa falta cap 
escultura per quedar en ridícul.  
 

✒ La pròxima vegada que es plan-
tegi algun dubte, que les instituci-
ons que integren el consorci del 
Macba (la Generalitat, l’Ajunta-
ment de Barcelona i el govern 
d’Espanya) consultin la dona de la 
neteja.

ene d’un espai públic i 
et trobes una bossa 
d’escombraries o un 
cendrer brut en algun 
racó, el més lògic és en-
viar-ho amb els residus. 

 

✒ M’ha fet pensar en 
tot això la polèmica que 
hi ha hagut al Macba 
amb l’escultura (en di-
rem així) Haute Coutu-
re 04 Transport, d’Ines 

Doujak, que ha comportat la di-
missió del director del museu, 
Bartomeu Marí, per un cas de su-
posada censura de la llibertat d’ex-
pressió. En teoria l’obra represen-
ta el rei emèrit Joan Carles de Bor-
bó essent sodomitzat per una do-
na i un gos, i per aquest motiu Marí 
havia decidit anul·lar l’exposició 
que incloïa la peça. Ara Marí deu 
haver quedat com una mena de ta-
libà de la correcció política, però el 
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