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ordi Amat explica molt bé en el
seu llibre El llarg procés. Cultura
i política a la societat contempo-
rània els taulers per on s’ha mo-

gut el debat ideològic aquests últims
quaranta anys, i fent un cafè vam coin-
cidir que el que vivim avui és una certa
“mort d’èxit” del projecte de Jordi Pu-
jol: un cop reconstruïts nacionalment,
afloren els altres debats: “I després de
reconstruir-nos, què?”. Durant els
anys 80 aquell debat a mort de nacio-
nalisme versus cosmopolitisme, mani-
festament provocat per Pasqual Mara-
gall i els antipujolistes, en el fons ja ve-
nia a anticipar que la idea de Pujol no-
més podia desembocar en un planteja-
ment independentista. I això ho consi-
deraven massa provincià, massa petit
o, en tot cas, molt conflictiu. I aquí ens
trobem ara, en ple conflicte i sense ter-
ceres vies viables. Els Jocs Olímpics
van ser, políticament, unes olimpía-
des entre l’agosarament (per mi, lleig i
mentider) del Cobi i l’agosarament del
Freedom for Catalonia dels joves acti-
vistes. El futur era Mariscal? O eren les
pancartes i estelades durant el trajec-
te de la torxa? Què era més futur? Al fi-
nal hem vist que la candidesa cosmo-
polita-federal de Mariscal no podia su-
perar, ni negar, un conflicte que s’ha-
via de produir inevitablement.

AQUEST ERA UN DEBAT dins del famós
eix nacional, contraposat al tauler de

J debat esquerra-dreta. És a dir, era un
debat sobre la solució al problema ca-
talà: l’han guanyat els nacionalistes i
falta per veure si se’n surten o no, si
ens en sortim o no. Però en cap cas era
un debat dreta-esquerra o conserva-
dors contra progressistes, sinó un tau-
ler de debat de tipus identitari. Pel que
fa al tauler dreta-esquerra, crec que en
aquest tauler ha guanyat la dreta per
incompareixença de l’adversari. Sim-
plement, no hi ha solucions d’esquer-
res que semblin prou vàlides avui.
Quan Podemos o Guanyem es presen-
ten a les eleccions, no parlen tant d’es-
querres i de dretes sinó de casta i no
casta. El PSOE no planteja grans can-

vis en política socioeconòmica. El de-
bat ideològic esquerra-dreta ha passat
a ser, fins i tot, poc interessant i poc
profund. Segurament té a veure amb
el fet que no respon a la complexitat
del món d’avui.

EL TERCER TAULER DE DEBAT, el de con-
servadors contra progressistes, crec
que l’han guanyat els progressistes. No
per res, sinó perquè la rapidesa dels
canvis tecnològics i culturals afavo-
reix més les actituds més obertes i di-
nàmiques que no pas l’immobilisme
conservador (d’esquerres o de dretes).
Aquest debat l’han vençut els progres-
sistes sense baixar de l’autobús, tot i
que podria donar pas a una certa llei
del pèndol si tanta obertura acaba en
desconcert i en desordre. Que és el que
busca el PP, per cert.

PERÒ ARA HI HA UN EIX de debat nou, que
volen fer destacar partits tan dife-
rents com Podemos o com Ciutadans
(generalitzant molt, comunistes dis-
fressats i lerrouxistes disfressats): és
el debat del nou contra el vell, el poble
contra la casta. És un debat que podria
semblar que guanyen els nous, per allò
de l’evolució natural de les espècies,
però que té tres problemes: el primer,
que no són tan nous. No diuen res de
tan original, i a la seva manera també
són casta. El segon, que ningú no apos-
ta per res de nou que, a més, sigui mi-
llor. Millor per a tothom, compte. I el
tercer, més important: que hi ha op-
cions velles que s’han regenerat i rejo-
venit. Hi ha vells que estan molt nous.
De fet, com dèiem al principi, han ma-
tat el pare i es troben davant d’un se-
gon origen.

Els nous taulers

REFLEXIÓ SOBRE ELS
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DEBAT IDEOLÒGIC
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egons les dades dels nivells de lectura
que durant aquest Sant Jordi hem pu-

blicat els mitjans, es pot arribar a la con-
clusió que els catalans escrivim per da-
munt de les nostres possibilitats. O sigui,
que escrivim molt però no llegim prou. Se-
gurament Catalunya ho ha fet sempre tot
per damunt de les seves possibilitats, que
deu ser l’única manera d’aconseguir que
les possibilitats esdevinguin realitats. La
festa del llibre i de la rosa és l’aparador
d’aquest esperit creatiu que esquinça les
vores d’un país que necessita algunes ta-
lles més. Dijous passat, entre les parades
dels llibreters, ensumant la flaire de flors i
de tinta enquadernada, hi va desfilar un
país que, diguin el que diguin les enques-
tes, encara es reconeix en els llibres i se’ls
emporta a casa no només per llegir-los si-
nó també per conservar-los perquè, tal

com diu l’editor i escriptor Xavier Cortade-
llas, resulta que “aquest objecte és un
gran invent”. Per això mateix durant Sant
Jordi ningú es fixa si pugen les xifres de
venda de llibres electrònics. Probablement
perquè les vendes de llibres electrònics ni
tan sols existeixen.

Sant Jordi és la festa que a l’hora de les
signatures t’aparella amb persones que
descobreixes que són magnífiques –com
la Sílvia Soler o l’Andreu Carranza– i amb
altres que no necessites descobrir perquè
fa temps que són amics teus, com l’Antoni
Puigverd, en Josep Maria Fonalleras o en
Miquel Fañanàs. Gent que ha arribat on és
després de picar molta pedra, emprant
l’expressió que tant li agradava a en Mi-
quel Pairolí, merescudament recordat en-
guany en una lectura col·lectiva a la plaça
del Vi de Girona. Sant Jordi és una festa
que no té res de virtual perquè la gent hi
va a palpar els llibres i a palpar també
l’ambient que desprèn la mateixa gent, en-
mig de cops de colze que no fan mal, tre-
pitjades que es perdonen i cues que no
cansen perquè la recompensa s’ho val. I
Sant Jordi és també la festa que ens obli-
ga als escriptors a tornar a escriure a mà
–que és com vam aprendre a escriure a
l’escola– encara que sigui només per fer la
dedicatòria a la gent que ens ho demana.
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d’un país que esquinça les
vores perquè necessita
algunes talles més

Llibres

La columna

Xevi
Sala

EL
DIBUIX

Fer




