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urant les Corts Gene-
rals de la dècada del
1850, el general Prim
en un famós discurs es

va lamentar públicament pel fet
que a Catalunya era vigent el
dret de cuixa. De facto, suposava
un al·legat sensu lato, si hom
considera que des d’aqueix mo-
ment el militar català capgiraria
notablement la seva posició polí-
tica, més en la línia de la defensa
de la burgesia i l’empresariat ca-
talans que no pas en el seu posi-
cionament anterior com a rector
d’interessos espanyols a l’Impe-
rio. Passat un temps, ell seria un
dels líders de la Revolució de
1868, La Gloriosa, preparada so-
ta els auspicis dels lobbistes de
l’empresariat català a través del
seu màxim ideòleg, Pascual Ma-
doz. He d’entendre que es referi-
ria al·legòricament a l’abús fiscal
sobre Catalunya, mentre els ca-
talans es lamentaven de l’exage-
rada incidència del contraban
en el mercat interior.

FET I FET, EL SAQUEIG HAVIA co-
mençat i Catalunya no anava al
mateix ritme que Espanya, tal
com va quedar clar en la gran
crisi de 1898, quan aquí les co-
ses no foren tan perjudicials
com a la resta del país. Qui sap
si es consolidava la frase de
Thomas Hobbes: “De la igual-
tat d’habilitats neix la igualtat

D d’esperances en la consecució
dels nostres fins”. En veritat,
s’aconseguiren molts objecti-
us, com ara la revolució indus-
trial empresa per la nostra bur-
gesia local, cosa impossible
d’aconseguir per als agraristes
castellans. Dels esponerosos
resultats d’aquella cultura en-
cara ens arriben avui determi-
nades tendències en el paisat-
ge social català i espanyol. Per
què a casa nostra, al vessant
mediterrani que acumula el
45% del PIB espanyol, existei-
xen ara pulsions cap a la supe-
ració de la crisi en forma de
recuperació de les exporta-
cions? Per què ara el govern
català formula polítiques de
contenció de la despesa públi-
ca, d’aprimament pressupos-
tari, de limitació de l’estat del
benestar, ara per ara insosteni-
ble segons el paràmetre de les
actuals prestacions?

MOLTS HAGUEREN d’interrogar-
se sobre la reacció catalana da-
vant la cultura de visca la des-
pesa!, tan prodigada en altres
comunitats espanyoles, més
properes a la irresponsabilitat
portuguesa que no pas al revisio-
nisme català. Ni Andalusia, ni
Extremadura, ni Castella - la
Manxa, per citar només tres
exemples, semblen aplicar políti-
ques a la catalana, panxacon-

tentes com estan de rebre subsi-
dis fiscals i pressupostaris, insos-
tenibles al ritme en què s’apro-
fundeix en la gran crisi actual.
Ells reben i gasten amb magnani-
mitat, sense qüestionar-se l’ori-
gen d’aqueixos fons, la procedèn-
cia geogràfica del suport dels
seus excessos, sense la impres-
cindible continència del balafia-
ment públic, que se’n vanen,
en infraestructures excessives,
ERO fantasiosos, subvencions
prodigioses i d’altres miracles
en els quals Andalusia esdevé tot
un paradigma de l’excés, en
mans del socialistes i la seva co-
neguda prodigalitat en la despe-
sa, que ells consideren social,
quan en realitat es tracta de
descontrol dels recursos.

UN NOU DRET DE CUIXA? Com va
fer el general Prim al seu
temps, em tempten els paral-
lelismes. Ben cert que es par-
len dos llenguatges pel que fa a
l’administració pública segons
el partit que governi les comu-
nitats. Ara bé, l’origen del pro-
blema caldria cercar-lo al bres-
sol dels nostres polítics, al cri-
teri de selecció establert en els
procediments intrapartidaris.
Uns cerquen l’excel·lència –o
diuen cercar-la, a la manera
d’Artur Mas amb el seu “govern
dels millors”–; uns altres do-
nen prioritat a l’endogàmia del

sistema de partits, que acostu-
ma a excloure l’excel·lència en
pro de la militància. I governar
no és dret de militància, sinó
de competència. Són els mi-
llors, els que tenen criteri sò-
lid, els qui han de governar; és
per això l’existència del desas-
tre socialista a les comunitats
que regenten, o la improbabili-
tat de vèncer formacions molt
gastades –o corruptes– com
succeeix a la Comunitat Valen-
ciana. Mai ho van tenir més fàcil
a València i, probablement, si
un miracle no hi posa remei,
hom assistirà a una victòria per
majoria de Camps i el seu perso-

nal. Si algú l’encerta amb la cau-
sa d’aital distorsió, haurà refe-
renciat amb probabilitat l’endo-
gàmia partidària, una mena de
dret de cuixa polític sobre les
categories de l’excel·lència. Ho
va sentenciar Diderot: “La indi-
ferència fa savis, i la insensibili-
tat monstres”. Avui, més que
mai, semblem fills de la insensi-
bilitat; és per això que patim
tants monstres que ens carre-
gen la ruïna. Revisaran els par-
tits aqueix vici? Si ens atenem
a la manera de confeccionar
les llistes, difícilment votarem
els savis, els millors. Aquesta és
la causa dels nostres mals.

Dret de cuixa

GOVERNAR NO ÉS DRET DE
MILITÀNCIA SINÓ DE COMPETÈNCIA
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Les claus de l’èxit d’un lli-
bre són tres: la qualitat del
paper, una lletra llegidora i
un bon disseny de portada.
Això és el que un dia del se-
gle passat, a peu dret, em
va etzibar García Már-

quez, segurament amb
poques ganes de contestar
una pregunta que cap
premi Nobel està disposat
a respondre. La indústria
editorial ja fa alguns anys
que treballa amb llibre
digital, que des de fa uns
mesos és visible al metro.
I, malgrat tot, nosaltres
ens preparem per fer cele-
brar la tradició de Sant
Jordi, una festa de llibres
i roses que ens dóna presti-
gi de país civilitzat.

Milions de llibres veu-

ran passar milions de per-
sones per davant milers de
parades i un milió i mig de
llibres trobaran compra-
dor, en el millor dels casos.
Amb aquesta perspectiva i
en les actuals circumstàn-
cies de retallades dites es-
talvis, ens podríem pre-
guntar si té sentit mante-
nir el Sant Jordi del paper
o, al contrari, seria més
prudent començar a pen-
sar en el Sant Jordi digital.
Perquè, es tracta de fo-
mentar la lectura o de pro-

mocionar una diada per la
compra de llibres corporis
amb descompte? Un 23
d’abril assolellat diuen que
pot suposar el 10% de les
vendes anuals del sector
editorial. Aquesta és una
dada important. D’altra
banda, es fa difícil imagi-
nar un Sant Jordi digital;
més aviat seria un saló pro-
fessional d’informàtica.

Potser Garcia Márquez
tenia una mica de raó i la
seva resposta era més que
una improvisada boutade.

L’escriptor estava descri-
vint alguns dels motius
pels quals els catalans sor-
tirem el carrer dissabte
que ve: tocar els llibres,
sospesar-los, palpar gra-
matges i admirar dissenys
de portada, olorar-los, tas-
tar les primeres línies. No-
més per això la diada man-
té el seu sentit. No ens ha
de fer pors anar contra la
lògica dels temps. La nos-
tra tradició, amb el previ-
sible augment de quota de
mercat del llibre digital,

anirà adquirint la pàtina i
el reconeixement de fet
singular de projecció mun-
dial; un homenatge i un
record de l’obra literària
en paper, que ben segur
que mereixerà la protecció
dels organismes interna-
cionals. Només per això
pagaria la pena l’esforç
editorial d’omplir els car-
rers de llibres, encara
que una gran part acabin
ocupant el seu lloc al Ce-
mentiri del Llibres Obli-
dats de Ruiz Zafón.

Sant Jordi de paper
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