
29ara  DIJOUS, 2 DE JULIOL DEL 2015  
debat

Singularitats

L’oferta cultural, in-
tel·lectual, artística i 
acadèmica del país, i 
especialment la barce-
lonina, és plena de sor-

preses i oportunitats, d’un gran nivell 
i interès. A la seu de l’Institut d’Estu-
dis Catalans s’ha celebrat el 15è 
Col·loqui Internacional de la NACS 
(North American Catalan Society). 
Dimarts a la tarda, buscant trobar-hi 
un vell amic, hi vaig anar. El programa 
del dia era extremadament atractiu. 
Pel tema general –les cultures visu-
als– i per la qualitat dels participants. 
M’hauria agradat sentir Antonio Mo-
negal, Joan Fontcuberta, Francesc 
Torres i Frederic Amat parlant de 
l’Art en el límit. Però vaig poder escol-
tar amb atenció Jordi Balló, Albert 
Serra, Eva Vila i Pere Portabella par-
lant d’Un cinema de la singularitat.  

El desenvolupament de la noció de 
singularitat, a partir de l’experiència 
directa d’uns cineastes que feien re-
ferències constants a l’art contempo-
rani, va donar molt joc i va resultar 
molt suggeridor. Les intervencions, 
amb Balló exercint de mestre de ceri-
mònies i fixant els termes del debat, 
tractaven de les tensions entre la sin-
gularitat dels respectius projectes i la 
idea de comunitat. La idea de pertà-
nyer també –sempre, però, des de la 
pròpia singularitat, com insistia una 
vegada i una altra Albert Serra– a un 
teixit de connexions i complicitats. 
Eva Vila feia servir d’exemple la mag-
nífica Demonstration, bastida al vol-
tant de Víktor Kossakovski, però do-
cument coral, amb múltiples parti-
cipants –moltes mirades, moltes cà-
meres–, a partir d’una única realitat 

–una manifestació als 
carrers de Barcelona–, 
per plantejar la necessitat 
de disposar de singulari-
tats comunitàries, cons-
truïdes en grup. I, al seu 
torn, Portabella, després 
de criticar el paper de les 
indústries culturals, feia 
servir indistintament la 
noció de singularitat i la 
de particularitat, reivin-
dicant-les com el punt de 
partida per a una nova normalitat que 
no emergís de les indústries ni de la 
banalitat que imposa el mercat. 

Encara que m’interessava el tema 
tal com s’havia plantejat, no vaig po-
der evitar l’enllaç amb alguns bons 
articles i comentaris recents sobre el 
procés i la perspectiva del 27-S. En 
general, tot i la complexitat i les in-
certeses que la situació planteja, i 
potser justament per això, hi ha ha-
gut un esforç d’anàlisi i de contenció 
de les conclusions de cadascú. Com 
si les autores i autors volguessin 

acordar els punts de programa que 
compartirà tot el bloc favorable a la 
independència, i les condicions que 
permetran la unitat d’acció. I és en re-
lació amb aquest punt que em venia 
al cap que, darrere de cada posició 
que s’expressa sobre la millor mane-
ra d’encarar el 27-S, hi ha una forma 
particular d’entendre i viure el pro-
cés. Legítima i autèntica. Una matei-
xa voluntat de guanyar; des de per-
cepcions, anàlisis o bagatges dife-
rents; particulars.    

Els canvis en l’hegemonia social o 
les grans transformacions polítiques 
que suposen un canvi radical en la 
distribució del poder no són mai 
senzills. A Catalunya els estem enca-
rant tots dos, simultàniament, a tra-
vés d’un mateix procés de canvi. El 
fet de no disposar d’un model clar a 
imitar ens obliga a pensar i a actuar 
amb originalitat i assumint riscos. 
Fent coses que no s’han fet abans. És 
la nostra singularitat col·lectiva. És 
la que espanta tots aquells que op-
ten, encara i malgrat tot, per la de-
fensa del vell estat espanyol i la se-
va rehabilitació. 

Aquesta nostra singularitat de sin-
gularitats ha estat possible per actes, 
determinacions i preses de decisió 
particulars. Personals. I quan les vam 
explicar i posar en comú vam veure 
que érem molts. Som molts. Ningú es 
trairà ell mateix ni trairà les seves 
conviccions el 27-S. Cadascú actua-
rà i votarà, responsablement, des de 
la seva singularitat. Des de la seva pe-
culiar forma d’entendre el significat 
d’una gran construcció comunitària. 
Per avalar l’oportunitat de disposar 
d’un país i d’un estat nous.

aportar elements per ex-
plicar els diversos parers; 
exposant el propi, però 
tenint cura de no contri-
buir a allunyaments o 
trencaments que podria 
costar molt revertir. Nin-
gú no renuncia –no re-
nunciem– a expressar el 
seu criteri, però tothom 
és conscient que, ara, cal 
ser especialment respon-
sables. Sabem que s’acos-

ta una cita molt decisiva i que potser 
l’estat de forma del moviment i de les 
formacions polítiques partidàries de 
la independència no és ben bé el que 
voldríem i necessitarem. 

No tenim gaire temps. I encara es-
tarem uns quants dies condicionats 
per uns debats i unes respostes de les 
entitats al president Mas que no po-
dran ser del tot concloents i que, so-
bretot, han de procurar que ningú 
prengui mal. No ens podem permetre 
baixes en les pròpies files. Caldrà la 
millor disposició, de seguida, per 
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Els polítics han de cobrar
✒ Les eleccions del 24-M han do-
nat peu a la formació de nombro-
sos governs d’esquerres, que sovint 
reuneixen diverses formacions al 
capdavant d’un mateix ajunta-
ment, i s’ha produït un fenomen 
remarcable: el dels regidors, porta-
veus i altres càrrecs electes de mu-
nicipis d’una certa mida que anun-
cien la renúncia a la seva retribu-
ció, perquè troben que això fa més 
d’esquerres. La majoria dels que 
assumeixen aquest noble sacrifici 
són de Podem, però no només.  

 

✒ Bé, aquesta mena de gestos no 
tan sols estan fora de lloc, sinó que 
són contraproduents. El càrrec 
d’un representant públic amb una 
certa càrrega de responsabilitat ha 
de ser de dedicació exclusiva;  no el 
pot exercir a estones lliures com si 
es tractés d’anar a pescar. I, per 
tant, ha de rebre un sou raonable, 
segons les responsabilitats que 

exerceixi. Per descomp-
tat que no és el mateix 
un regidor ras que algú 
que s’ha d’ocupar d’una 
àrea de govern, però 
tots i cadascun han d’es-
tar degudament remu-
nerats. Regidors, alcal-
des, consellers, direc-
tors generals, presi-
dents de diputacions o 
de consells, presidents 
de governs autonòmics 
o qui sigui. Que totes aquestes per-
sones no cobrin, i encara més, que 
renunciïn voluntàriament a la seva 
paga, pot quedar molt bé de cara a 
la galeria, però és la millor mane-
ra d’exonerar-se del servei públic 
per al qual s’han postulat. Ens 
agradi o no ens agradi, a qui no co-
bra no se li poden exigir responsa-
bilitats. I un servidor vol poder exi-
gir responsabilitats als seus repre-
sentants públics, siguin del partit 

ponible o seràs un mal polític. La 
crisi atroç que patim no se soluci-
onarà perquè quatre o quatre-
cents polítics renunciïn al seu sou: 
al contrari, d’aquesta manera no-
més podrem assegurar-nos d’estar 
en mans de personatges que es 
pensaran que amb aquesta gesti-
culació tan simple ja hauran donat 
a la societat tot el servei que havi-
en de donar. 

 

✒ Encara més. A partir d’un cert 
nivell, per descomptat que un polí-
tic ha de disposar de cotxe oficial, 
per una pura qüestió d’eficàcia: les 
seves agendes (de servei públic, ho 
recordem) no admeten estar pen-
dents de les incidències del trans-
port públic. I naturalment que han 
de vestir de forma adequada: res 
d’acudir a les seus institucionals en 
samarreta i xancletes, com si anes-
sin a la platja. No admetem corrup-
tes, però tampoc demagogs.

que siguin. A canvi, tor-
no a dir-ho, d’un sou ra-
onable. No de gangues, 
ni de corrupteles, ni de 
targetes opaques, ni de 
sobres inflats de bit-
llets: a canvi, subrat-
llem-ho altre cop, d’un 
sou raonable. 

 

✒ Se’m preguntarà, i 
què és un sou raonable? 
Doncs el que estipuli la 

llei, ni un cèntim més. Però tam-
poc menys, perquè aleshores ja es-
tem jugant al populisme més ba-
rat. Cobres un sou per exercir una 
feina, i aquesta feina és al servei 
dels conciutadans que t’han votat. 
Accepta el sou i accepta simultàni-
ament la responsabilitat, no em 
vinguis amb històries de dedicaci-
ons a temps parcial, que són la ga-
rantia d’una mala gestió. O hi de-
diques tot el temps que tinguis dis-
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