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Per a alguns, l’únic 
departament re-
llevant d’un go-
vern és el d’Eco-
nomia, i la resta de 
carteres són com 
simples unitats de 

despesa. La irònica remarca encara 
es fa més evident quan el pressu-
post per administrar va dramàti-
cament a la baixa i toca gestionar 
significatives reduccions de les 
partides previstes. Amb aquest 
encàrrec prenia possessió a cavall 
del 2010 i el 2011 l’equip econòmic 
d’Artur Mas, encapçalat pels eco-
nomistes Andreu Mas-Colell com 
a conseller, Albert Carreras com 
a secretari d’Economia primer i 
secretari general després, i Ivan 

Qui té el cul llogat
Planas com a responsable de dos 
direccions generals durant el perí-
ode. Tots tres signen un relat en 
primera persona titulat Turbulèn-
cies i tribulacions. Els anys de les 
retallades. 

Més enllà de la voluntat justifi-
cativa inherent a tota memòria, 
l’assaig sobresurt per la seva volun-
tat pedagògica. Els autors s’esfor-
cen per fer intel·ligible tant el con-
text de crisi(s) internacional(s) 
com les particularitats de les finan-
ces públiques catalana i espanyola, 
de l’economia local i de les inevita-
bles connexions polítiques. Turbu-
lències i tribulacions evidencia, en 
una actualització del lema de la Re-
volució de les Tretze Colònies, la 
veritat essencial amagada sota el 

campió de les retallades, per als crí-
tics– no mereixia cap reconeixe-
ment per part de l’Estat i, en canvi, 
provocava una greu inflamació soci-
al, descrita amb una certa displicèn-
cia pels autors. Tampoc les ofertes de 
negociació obtenien millor acollida, 
ni del noquejat últim govern Zapate-
ro ni del murri expectant Rajoy, que 
ho aprofita per centrifugar el deute 
(i la culpa) a les comunitats autòno-
mes. Davant l’abisme, començava 
l’escalada sobiranista que permetria 
mantenir la Generalitat sota dife-
rents formes i precarietats, però que 
ha reduït encara més l’autonomia fi-
nancera (i posteriorment política) 
del govern català. Malgrat tot, les de-
mandes d’autonomia i finançament 
persisteixen.!
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“no representation without taxati-
on”. Ras i curt: sense la clau de la 
caixa, el poder és coix. 

Deslleialtats compartides 
Les limitacions autonòmiques s’ha-
vien pogut relativitzar fins al 2007 
gràcies als anys de vaques grasses, 
als acords polítics i a les dualitats ad-
ministratives. Ja abans de la crisi, 
aquest model havia donat mostres 
de fatiga (de la crisi de les infraes-
tructures als models contraposats 
sobre el tancament autonòmic), pe-
rò segurament ningú havia intuït la 
gravetat de l’avaria. El nou executiu 
català ho va apostar tot a una combi-
nació d’austeritat econòmica i cerca 
d’un pacte polític. Però aviat es va fer 
evident que ser un bon alumne –el 

L’escriptor turc 
Orhan Pamuk, 
premi Nobel de li-
teratura el 2006, 
representa per a 
molts lectors 
–com la ciutat 

d’Istanbul, on va néixer el 1952– un 
punt geogràfic que enllaça l’Orient 
amb l’Occident, exemple d’una ri-
quesa literària que, amb el seu di-
latat perfum de Mediterrani exò-
tic, no deixa d’impressionar-nos. 
Si aquell meravellós llibre de me-
mòries, Istanbul: ciutat i records 
(Bromera, 2007), semblava rajar-
li a Pamuk del cor en una mena de 
celebració personal, la seva darre-
ra novel·la, La dona pèl-roja –pu-
blicada en català a Més Llibres i en 
castellà a Literatura Random 
House–, és un exercici literari re-
flexiu amb unes intencions críti-
ques clares. 

La dona pèl-roja arrenca a la dè-
cada dels 80 del segle passat i ar-
riba gairebé fins als nostres dies. 
Dividida en tres parts, les dues pri-
meres conformen un temps que 
ens serveix per seguir el recorre-
gut vital del nostre protagonista, 
Cem, un adolescent amb un pare 
represaliat per temes polítics, tor-
turat i tancat a la presó. Amb el pa-
re absent, Cem es posa a treballar 
d’aprenent de fer pous sota les or-
dres del mestre d’obres Mahmut. 
Una relació paterno-filial rica i ac-
cidentada que marcarà la vida del 
noi, que arrossegarà el pes de la 
culpa al llarg de la seva fulgurant 
carrera empresarial. No oblidem 
que en la tradició literària del Prò-
xim Orient els pous són una metà-
fora del quefer infinit de l’home: 
allà on trobes aigua és possible 
crear-hi civilització. La tercera 
part ve a ser un llarg monòleg de la 
dona pèl-roja, unes pàgines sor-
prenents que es poden entendre 

Fer com si no  
hagués passat res

com l’informe confessional d’una 
investigació. 

La visceralitat de la culpa 
Potser La dona pèl-roja no és una 
gran novel·la, però sí que té interès 
pel joc literari i moral que revela 
Pamuk amb aquesta voluntat d’en-
llaçar dues tradicions clàssiques, 
la grega i la persa, Orient i Occi-
dent, a través del mite d’Èdip rei de 
Sòfocles i la història de Rostam i 
Sohrab que pertany al Llibre dels 
reis del poeta sufí Ferdowsí. Si en 
la primera el fill mata el pare sen-
se saber-ho, en la segona és el pare 
qui mata el fill, també sense saber-
ho. ¿No saber qui mates pot legi-
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feina tradicional d’un pouaire, és 
una obra política que assenyala el 
pare directament; però també és 
una obra feminista gràcies al paper 
misteriós de la protagonista pèl-
roja, que simbolitza la ràbia i la fú-
ria contra unes normes socials que 
no accepta, una força que no està 
sota control anomenada llibertat. 
A més, Orhan Pamuk té aquest do 
meravellós de reflectir l’oralitat en 
la seva escriptura, d’encomanar la 
vella i deliciosa tradició literària de 
la paràbola i l’ancestral estima del 
mestratge, de fer explícita la im-
portància vital del contacte amb la 
cultura i els llibres en la formació 
humana personal.!

timar l’assassinat? El tema de la 
culpa és visceral. ¿Podem perdo-
nar Rostam, que mata el seu fill, i 
Èdip, assassí del seu pare? I aquí 
tenim la vella moral grega: cal que 
acceptem els fets i ens sentim sa-
tisfets, malgrat tot, perquè el de-
signi dels déus, el destí, és inexora-
ble. Però la cosa canvia si portem 
el cas als nostres dies, a la políti-
ca espanyola, a l’europea o a la 
turca, com podem assumir que 
quan el pare, l’Estat, esclafa o mata 
els seus súbdits, acabem legiti-
mant aquesta violència que exer-
ceix sobre els fills. 

No hi ha dubte que La dona 
pèl-roja, més enllà de mostrar la 


