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debat

Rock simfònic

N

o hi ha respostes simples a problemes complexos. Potser en algun camp de la ciència
hi ha teories de formulació sintètica i elegant capaces
d’explicar-ho gairebé tot. Però la
política no és una ciència sinó un
art. La política ha d’analitzar la societat en la seva continuïtat històrica, ha de projectar propostes de
futur, ha de gestionar la complexitat inabastable del present, ha de
prendre decisions. I res d’això pot
resultar senzill o simple.
En la política espanyola dominant –PP/PSOE– la complexitat de
la conjuntura ha provocat dues respostes complementàries. La primera resposta referma la concepció
d’Espanya com un projecte històric
i polític immutable i acabat. Res no
hi pot ser modificat ni repensat. La
concepció d’Espanya –“unidad de
destino”– queda situada al marge i
no es pot veure afectada pels processos històrics. Per això mateix, no
li cal cap projecte nou de futur. Espanya ja és el que ha de ser i com ho
ha de ser. I, en conseqüència, no cal
tocar-la ni redefinir-la. La segona
resposta –que Mariano Rajoy interpreta amb una eficàcia insuperable– consisteix a no fer res; a deixar
passar el temps; a congelar la política. Així la complexitat esdevé la coartada instrumental per a la inacció.
L’estruç amaga el cap i espera.
Sis mesos després d’inaugurar
el bipartidisme a quatre, ¿quines
podrien ser les causes d’unes fluctuacions electorals que dibuixessin
un mapa polític diferent? Al marge

El 1969 el grup de rock
del risc d’una abstenció
simfònic King Crimson
creixent, ¿què pot aporva editar un disc memotar de nou la campanya
rable: In the court of the
d’uns mateixos actors
Crimson King. La “dècaprincipals? El previsible
da prodigiosa” ja mostrai poc lluït vodevil de pacva signes de decadència i
tes i vetos d’aquesta bredesconcert que suscitavíssima legislatura en
ven al grup aproximacifuncions no deu haver
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ons oníriques (“confureforçat els partits tradision will be my epitaph”).
cionals, PP i PSOE. AlCOMUNICÒLEG, UAB
El destí de la humanitat
guns analistes parlen de
–proclamaven– estava en
la por a la inestabilitat i
mans de bojos (“the fate of all mande com això podria afavorir encara
kind I see / is in the hands of fools”).
les expectatives del PP. Però els
CONSULTEU
Ara la política espanyola sembla
electorats conservadors també es
MÉS ARTICLES A
ben bé en mans de bojos. Vista des
fatiguen de les corrupteles i de tanwww.ara.cat
de Catalunya, la política espanyola
ta falta de solvència. I el PSOE pot
d’intransigència i d’obstruccionisentrar en pànic si no hi ha indicis
me econòmic i jurídic només pot
que remunta en territoris favoraacabar decantant més voluntats cap
bles, on l’aliança de Podem i IU pua l’independentisme. No ofereix res,
gui sumar efectivament. Encara que
no planteja cap proposta, no concep
el PSOE sigui a priori el partit que
cap desenllaç negociat. Només inpot entrar en més hipotètiques coasisteix a mantenir la negació de
licions –la necessitat obliga–, taml’existència d’un subjecte polític cabé es podria veure relegat a un paper
talà i a negar-li l’expressió democràelectoral i polític secundari.

La política espanyola
d’intransigència només
pot acabar decantant
més voluntats cap a
l’independentisme
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tica. Confia que estrenyent el setge actual provocarà l’afebliment de
l’independentisme català fins a la
derrota definitiva o la rendició incondicional. Debades. Arribats al
punt on som, aquesta estratègia requeriria un grau de violència d’estat que és difícilment imaginable.
De bojos.
La segona volta de les espanyoles
no és, evidentment, el millor escenari per mesurar les posicions i les
forces en clau catalana. Però la convocatòria no pot ser negligida per
ningú. Dins del camp sobiranista
s’alcen veus que voldrien convertir
en una mena de plebiscit cada nova
elecció. Tornen a la teoria dels eixos
separats (nacional i social) i a quin
ha de ser primer i quin després. Però seran tots dos eixos junts (social
i nacional). Entortolligats. Aquesta
vegada i totes les altres. En eleccions ordinàries i en qualsevol nou
plebiscit. A Catalunya, enmig dels
creuaments entre el procés independentista, els moviments socials
i la política institucional, s’han anat
recomponent els espais polítics; cadascun al seu ritme. El mapa és fluid
i canviant però el centre de gravetat
apunta a una progressiva majoria
independentista i d’esquerres. Simultàniament. Indestriable. Complexa. Hi serà d’aquí quinze mesos
i ja hi és ara. Veurem quina forma
política polièdrica pren i amb quins
lideratges.
L’apoteosi del rock simfònic es
va produir el 1973 amb l’edició de
The dark side of the moon, de Pink
Floyd. A Brain damage, una mena
d’homenatge a Syd Barrett, Roger
Waters cantava que, llavors, el boig
ja era dins del seu cap (“the lunatic
is in my head”), i que a la seva ment
hi havia algú altre (“there’s someone in my head but it’s not me”). Encara no és clar si que aquest “altre”
era un metodòleg amb la consciència escindida, i si prioritzava l’eix
social o el nacional.

Un plat és un plat, ni que sigui trencat
✒ Segons com ens ho mirem, cent
trenta milions d’euros, que es veu
que pel cap baix és el que costa una
campanya electoral espanyola, tampoc no són tants diners si ens han de
servir per estalviar-nos la murga
política que arrosseguem durant els
últims mesos, i que ja sabem que no
ens quedarà més remei que arrossegar uns quants mesos més. Hem pagat entre tots coses més costoses,
des dels desfalcs bancaris a l’engròs
fins als capricis encara inexplicats
de la família reial, i en aquesta ocasió la broma no tan sols ens surt relativament barata (¿què són cent
trenta milions d’euros repartits entre tots els contribuents de l’estat
espanyol?), sinó que el cost té una
utilitat, i és aconseguir que els dirigents polítics espanyols callin d’una
vegada, ens estalviïn l’espectacle de
la seva incompetència, se’n tornin a
casa seva i, en definitiva, ens deixin
en pau. Més que res, perquè la situ-

Resultat, convocatòria
de noves eleccions i cent
trenta milions d’euros
de despesa pública, que
✒ Felip de Borbó, dit
les mateixes formacions
Felip VI, que és el rei
polítiques no troben la
d’Espanya i que té un paforma de repartir-se de
re desaparegut amb dos
manera equitativa i ausmil milions d’euros a sotera, com havia reclamat
bre que ningú sap d’on
SEBASTIÀ ALZAMORA
en algun moment el mohan sortit, i una germanarca. Amb la boca molt
na i un cunyat encausats
ESCRIPTOR
petita, això sí, però reen un dels principals caclamar-ho, el que se’n
sos de corrupció que es
diu reclamar-ho, no se li pot negar
recorden, el de l’Instituto Nóos, no
que ho havia reclamat. Una altra cose n’ha sortit a l’hora de resoldre el
El més
sa és el que n’ha sortit, que no és res
primer i únic repte que ha hagut
llest de
més que un dels espectacles polítics
d’encarar fins ara com a cap d’estat,
la colla
més llastimosos de la història reque no era altre que el d’encarregar
cent d’Europa.
la formació d’un govern. El PP no
haurà
ha volgut i el PSOE no n’ha sabut.
acabat
Ciutadans i Podem han fet el des✒ De manera que el més llest de la
sent
menjat amb talent (ara se’n diu poscolla haurà acabat sent Mariano Raturejar) fins a la nàusea, i els nacijoy, que haurà acabat obtenint els
Mariano
onalistes d’aquí i d’allà senzillaseus objectius a costa d’obstruir tot
Rajoy
ment no tenien manera de fer-hi res.
el sistema polític, jurídic i instituciació ara mateix és insuportable.

onal d’Espanya (i de Catalunya, esclar) amb el nítid argumentari que
un plat és un plat i un got és un got.
En efecte, no li podem treure la raó,
i només gosaríem afegir que una estafa és una estafa, sobretot quan es
practica sense mesura i sobre les
costelles d’una ciutadania castigada
amb un atur de gairebé el 20% de la
població activa. Torno a dir que, a
aquestes altures de la pel·lícula,
cent trenta milions d’euros em sembla un preu raonable per no tornar
a sentir durant un temps ni Pedro
Sánchez, ni Albert Rivera, ni Alberto Garzón, ni Pablo Iglesias, ni el
mateix savi anomenat Mariano Rajoy. Que agafin el plat entre tots, ni
que sigui a bocins, i que el serveixin
degudament al rei d’Espanya. Què
costa això, cent trenta milions d’euros? Doncs ja els paguem, amb molt
de gust, però com deia Michael Corleone, que no insultin més la nostra
intel·ligència.

