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e passat els últims
vint anys explicant
des de les aules uni-
versitàries uns dog-

mes constitucionals que ja no
puc verificar: d’una banda, una
separació de poders que potser
va existir en els inicis, però que
a hores d’ara sols serveix per
encarir uns productes que tot-
hom sap resultat de la deni-
grant batalla sense principis
entre els partits polítics, i en la
qual l’envit del Tribunal Cons-
titucional d’aquests dies no és
més que un altre capítol, tardà,
hipòcrita i inservible, perquè ja
no pot afegir més decadència a
la cosa; i, d’altra banda, uns
drets fonamentals i llibertats
públiques que alguns creuen
que no tenen límit i que altres
pensen que es poden trepitjar
sense esma a ritme de la galo-
pant crisi econòmica. He expli-
cat cada any cap als inicis del
curs com els clàssics del consti-
tucionalisme van establir que
no hi pot haver Constitució
sense això. Doncs bé, a aques-

H tes altures del malson jo afir-
mo que no hi ha Constitució.

DE FET HE CONSTATAT que per al
ciutadà anònim (i desmemo-
riat) la democràcia constitu-
cional no es diferencia gaire de
la no democràcia: ha vist, si mi-
rava, aquest ciutadà anònim,
que els que més parlaven del
vot i la representació política,
de l’estat de dret i el principi de
legalitat, i la igualtat i etcètera,
podien incomplir lleis, endar-
rerir mandats, comprar perso-
nes, mantenir corruptes en les
llistes electorals, fabricar cam-
panyes que vorejaven el delic-
te, condonar-se préstecs, bur-
lar la democràcia interna de les
seves formacions, utilitzar la
major força a destruir el com-
pany, ser nacionalistes envers
els moros, mentre es critiquen
els nacionalismes “perifèrics”,
decidir que altres no tenien le-
gitimació per decidir... i sobre-
tot viure arrecerats, ja sigui
en el govern o a l’oposició, indi-
ferents a l’abstenció, al vot

en blanc o les proclames cívi-
ques des de l’endemà de cada
elecció. Amb tot això tan revol-
tat, comprendran que mante-
nir un Senat, disputar els di-
ners de les diputacions en què
ningú no creu, acceptar mi-
lions d’euros públics per conti-
nuar fent grossa la maquinària
dels partits casa ben poc amb
les cues que van creixent da-

vant dels menjadors socials
de qualsevol ciutat.

D’ENTRE TANTS CIUTADANS anò-
nims, uns quants tenien me-
mòria i han canviat la memòria
per pebrots. I s’han posat en
marxa. Van abandonar les
primeres posicions quan van
veure que se’ls afegien alguns
polítics i la colla de bruts i man-

drosos que creuen que viure
és estar sempre de festa. I
s’han llançat pel camí del mig
quan han tocat els intocables,
els més visibles de la massa oli-
gàrquica que vesteix robes de-
mocràtiques per poder ofen-
dre’s quan algú critica.

POLÍTICA I PERIODISME encer-
clats al Parlament de Catalu-
nya, necessitats de protecció
policial. Patètic però compren-
sible. Potser satisfaent per a al-
guns, però perillós per a qui
sempre ha complert la lletra i
l’esperit de les lleis. Alguns sa-
bíem que això havia d’arribar.
El lema d’aquell nostre petitís-
sim partit que vam llençar con-
tra la derrota a les eleccions au-
tonòmiques amb les mateixes
possibilitats que uns jugadors
de criquet en un partit de rugbi
deia “Planta cara a la casta!”.
No ens en vam sortir, potser ho
vam dir massa d’hora, potser
no es podia dir des d’un partit.
Ara gent desarticulada i furio-
sa els recorda a aquestes dues p
(polítics i periodistes) que ocu-
pen la pitjor plaça en la valora-
ció social, però que tenen una
tasca sagrada i que l’han de
complir. Que no es poden excu-
sar, perquè és inexcusable que
algú els pugui titllar de ser altra
p, la p de putes, i que l’exceptio
veritatis jugui al seu favor.

No hi ha Constitució
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Hi ha experiències que aju-
den a comprendre el pre-
sent i a intuir el futur. Una
és llegir articles de fa 80 o
90 anys. Una altra, escol-
tar gent que viu lluny de
les ciutats. Vaig fer les

dues coses el passat cap
de setmana de Pasqua.

El llibre que em vaig
endur al racó que compar-
teixo amb família i amics
a prop de Sort és Defensa
de l’avantguardisme, un
recull d’escrits publicats
als anys vint i trenta pel
crític Lluís Montanyà
(1903-1985), seleccio-
nats per Joan Herrero
Senés, i editats per l’inde-
fallent Quim Torra.

Montanyà, a diferència
de Josep Maria Junoy,

Carles Sindreu o Sebastià
Gasch, ha estat un apòs-
tol oblidat de l’avantguar-
da cultural catalana. Els
seus textos il·luminen zo-
nes ombrejades del com-
plex univers d’aquella ge-
neració que frisava pels
avenços i els canvis. S’em-
mirallaven en les cultures
més inquietes i els en-
lluernaven els més llu-
nyans imaginaris.

Els fascinava el
Blaise Cendrars de l’exo-
tisme i els viatges, reflec-

tits en La prose du
Transsibérien, un mite
generacional que inspirà
a Carles Sentís el mot
transmiserià, condensa-
dor de l’odissea immigra-
tòria clandestina de
l’allaude jornalers mur-
cians que arribaven
a Barcelona.

La nova estètica i la no-
va filosofia que predicava
Montanyà eren les destil-
lades per la civilització ur-
bana, gresol de la moder-
nitat. Es declarava patrio-

ta però repudiava el xovi-
nisme i “les mesquineses
pairals”. Presumia d’espe-
rit cosmopolita. Propug-
nava una cultura del cine-
ma, l’esport de masses, el
jazz i el music-hall. Cultu-
ra urbana total.

La cultura d’aquella
modernitat ara ja és anti-
ga. La nova cultura digi-
tal, la de la postmoderni-
tat, va més enllà de les
grans aglomeracions ur-
banes. No cal anar a les
capitals per accedir a l’oci,

tramitar papers o defen-
sar uns drets. Gràcies a
Google els ramaders dels
Pirineus coneixen avui
dades científiques que, en
contra de les dèries ecolo-
gistes, asseguren que el
cabirol, espècie protegida,
pot encomanar tuberculo-
si o brucel·losi a les va-
ques, que, en cas d’emma-
laltir, hauran de sacrificar
sense indemnització. In-
ternet frena els abusos
de la vella cultura urbana.
És la nova avantguarda.

La nova cultura ja no és urbana
Josep Maria
Casasús
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