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La memòria és curta i això facilita que 
la caricatura s’imposi. D’aquí que si-
gui important recordar que l’actual 

procés va arrencar amb una “engañosa unanimidad” sobre 
els greuges en el tracte del govern central respecte a Ca-
talunya. Sota el lideratge de les seves elits econòmiques, 
vam viure una inflació de balances fiscals, de denúncies 
d’inversions no realitzades i d’evidències d’escanyament 
industrial, comercial i financer. Res ho exemplificava –i ho 
exemplifica– millor que la política d’infraestructures vi-

àries, ferroviàries i aèries. El periodista econòmic Manu-
el Pérez reconstrueix com aquest diagnòstic inicial plan-
tejava en realitat una doble lluita pel poder. D’una banda, 
hi trobàvem una burgesia catalana egotista, enlluernada 
per l’èxit olímpic i poc conscient tant de les seves limita-
cions com dels canvis profunds a Espanya i al món. En re-
sum, un punt de partida massa dèbil per assolir “el poder 
para dirigir la economía e influir en la política del Estado, 
para participar en el diseño del futuro, como líderes que se 
sentían de Cataluña”. 

De l’altra, es plantejava la derivada política. El fracàs de 
les elits catalanes, sumat a l’alternança a la Generalitat, la 
crispació extrema a les Corts i les successives crisis eco-
nòmiques, provocava un terratrèmol polític, social, cultu-
ral i finalment econòmic. Així, la clàssica dualitat del ca-
talanisme polític històric –“soberanista de puertas adentro, 
regionalista de puertas afuera”– ha acabat capgirant-se... 
amb un èxit perfectament descriptible i esquerdant la mí-
tica i obsessiva cohesió ciutadana de l’antifranquisme. Fins 
i tot el miratge de la victòria de CiU a finals del 2010 –amb 
suport del PP als pressupostos–, va esvair-se de seguida. 
Com recorda Pérez, Artur Mas no va deixar cap error sen-

se cometre, mentre Rajoy es mantenia hieràtic, el Procés 
s’accelerava fins a un punt de no retorn i se certificava la in-
transcendència de la burgesia en la política contemporà-
nia: fos per incompareixença, per apostes qüestionables o 
per manca d’interlocutors a qui influenciar. 

El doble pols es tanca, de moment i com indica el sub-
títol, amb fracàs, ja que hem viscut “un nuevo empujón ha-
cia la centralización del poder económico en torno a Ma-
drid”. En altres paraules, no només es mantenen els greu-
ges denunciats originalment, sinó que, a més, la burgesia 
catalana ha perdut pes (per absorció, tancament o trasllat), 
cohesió i lideratge. Amb tot, aquest aprimament tampoc 
hauria de conduir a la mera resignació, ja que, tot i delma-
da, hi ha moviments que cerquen recuperar la representa-
tivitat, hi ha valors clàssics –la mateixa ciutat de Barcelo-
na– i noves incorporacions i... hi ha La Caixa. La seva sin-
gularitat condiciona encara qualsevol anàlisi econòmica 
i política. Ho recordava Josep Fontana quan, en ser en-
trevistat sobre la viabilitat del procés sobiranista, responia 
demanant què n’opinaven Isidre Fainé i Josep Oliu. Per-
què potser la burgesia catalana no és tan poderosa com 
creu, però tampoc tan dèbil com aparenta. ✍
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Hi ha autors i autores que transiten 
sempre pels mateixos paisatges –pai-
satges familiars, batuts per les seves 

vivències i la seva escriptura–, i d’altres que arrisquen 
i, a cada llibre, treuen el cap a un paisatge nou, on cal co-
mençar a narrar també de nou sobre el territori enca-
ra verge de la imaginació. A cada novel·la seva, la nord-
americana Lauren Groff (Cooperstown, 1978) obre les 
portes a un espai inèdit. Publicat per L’Altra en català 
i per Lumen en castellà –en una d’aquestes publicaci-
ons simultànies que fan més fort el nostre sistema edi-
torial–, Matrix ens duu a un segle XII on l’aspror de la 
vida resultava tan poc envejable com una sangonera 
dins el mitjó, i ho fa amb excel·lència. 

Quan és expulsada de la cort francesa per la matei-
xa Elionor d’Aquitània, que se la vol treure de sobre, la 
jove Maria aterra a l’abadia més pobra que ha vist mai. 
Què li ha fet a Elionor, a qui tant estima, per merèixer 
aquest càstig? Què farà ella en aquell cul del món, allu-
nyada de tot el que coneix? Certament, el seu destí dei-
xa molt a desitjar. Aquell racó remot d’Anglaterra que 
li fa oblidar aviat les comoditats de què ha gaudit fins 

Lauren Groff ficciona la vida de Maria de França en un 
monestir medieval a ‘Matrix’, una novel·la altament femi-
nista que va quedar finalista del National Book Award 

Una heroïna  
del segle XII

La burgesia catalana: ni tan poderosa, ni tan poc 
Manuel Pérez reconstrueix les lluites de les elits i el poder polític a l’assaig ‘La burguesía catalana’

llavors “sembla una cort de porcs”, on les monges pas-
sen gana i les perspectives de futur són desoladores. Pe-
rò Maria és forta i valenta, a més de més alta del normal 
i també més lletja del normal. La seva ossamenta gegan-
tina desprèn autoritat: aprèn a manar i l’encerta. Amb 
les seves decisions arriscades –que inclouen la cons-
trucció d’un laberint secret– converteix aquell indret 
paupèrrim en un paradís per a les monges i per a ella 
mateixa, un locus amoenus que mai hauria somniat: 
“«Soc la pastora de totes les ànimes de l’abadia», diu 
la Maria finalment. Soc la mare, i ho soc per protegir i 
guiar totes les nostres germanes i les nostres serventes 
i serves. Nosaltres soles ja estem completes”. 

El misteri de Maria de França 
El personatge real de Maria de França sempre ha es-
tat un misteri. Considerada l’autora dels famosos Lais, 
poemes narratius que glorifiquen l’amor cortès, se sos-
pita que va ser abadessa, tot i que se la disputen diver-
sos monestirs. Aquesta Maria de la ficció suma als seus 
dots la capacitat visionària, de la mateixa manera que 
Hildegarda de Bingen, exponent màxim del monacat 
femení i la primera dona a descriure un orgasme feme-
ní, també va tenir visions. Que l’autora s’hagi inspirat 
també en Hildegarda per a la construcció de la seva pro-
tagonista és més que factible. Per cert, Groff també des-
criu aquí magistralment l’orgasme, en una novel·la que 
tracta els cossos i tot allò que d’ells es desprèn amb una 
gran modernitat i sense els tòpics i els fingiments fre-
qüents. 

A Groff li agrada escriure el pas del temps. Ho va fer 
a En manos de las furias (Lumen, 2016) i també a Flo-
rida (Lumen, 2019) –finalista del National Book 
Award–. A Matrix ho fa amb escreix, perquè és la vida 
sencera de Maria la que perseguim en el marc d’aques-
ta abadia medieval inventada, per a la qual es va inspi-
rar en la seva estada en una de Connecticut, on va en-
dinsar-se en els misteris de la vida monàstica. Els anys 
passen, el cos de Maria envelleix i ella es fa més sàvia. 

Lauren Groff ha escrit a Matrix una novel·la alta-
ment feminista, en la qual les dones poden fer tot el que 
es proposin per protegir les seves existències i ser més 
felices. Cert que ningú les deslliurarà del dolor, de les 
inclemències, de les pèrdues... Però elles seran les pro-
pietàries úniques de les seves vides. I ha escrit també 
una novel·la que és un cant a la sororitat, que sempre ha 
estat l’únic camí perquè les dones siguin, mal que bé, 
una mica propietàries de les seves vides. ✍
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