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La modernització de la monarquia és la república

“Seria molt interessant
que s’aclarís el dubte
sobre la vigència de la
Pragmàtica. Si no és
vigent, que es digui des
de quan i en virtut de
què, i que se’n dedueixin
les conseqüències”

una carta a l’AVUI i deia: ¿No és el
príncep hereu de la Corona per un dret
de successió instaurat des dels temps
més remots (anteriors a qualsevol Cons-
titució)? No és cert que la societat no pot
decidir, ni tan sols opinar sobre qui ha
de ser el pròxim rei?... No es pot agafar
la legislació per a tot el que va a favor i
obviar-la quan a un li interessa. O tot o
res. I Marçal Sintes, també a l’AVUI, es-
crivia que el que més nerviós el posa de
tot aquest assumpte, no és que la mo-
narquia vulgui gaudir dels avantatges
que tenim la resta dels mortals –com
casar-nos amb qui ens doni la gana–
però conservant tots els privilegis. No, el
que més m’angunieja de la premsa –es-
crita i audiovisual– és el servilisme i
l’absoluta manca de crítica, és a dir, la
traïció als més elementals valors de la
professió periodística, de pràcticament
tots els empresaris de comunicació. Són
de jutjat de guàrdia, i una hipoteca de-
mocràtica evident i perillosa. L’editorial
d’un diari deia que seria ridícul que el
príncep hagués d’escollir una princesa
els únics mèrits de la qual fossin el seu
bressol i la seva presència al Gotha. I Ja-
vier Ortiz, a El Mundo, li responia: “Em
quedo de pedra; i quins mèrits té el
príncep per aspirar a ser cap de l’Estat
espanyol, sinó la distinció del seu bressol
i la seva presència al Gotha? Per tant,
¿fixar-se en la genealogia és absurd si es
tracta d’una dona a la qual volen con-
vertir en reina, però és fonamental quan
la cosa és designar l’aspirant a rei? [...],
Em pregunto què té d’especialment
problemàtic donar prioritat a un home
sobre una dona, una vegada que s’ha
acceptat sense més objecció la superio-
ritat originària d’una família sobre les
altres [...]; tots i totes no som iguals da-
vant la llei?”

A la segona meitat del segle XVIII, i
per mantenir aquell prestigi i aquell
simbolisme, Carles III, amb motiu del

primer matrimoni d’un infant (el seu
germà, l’infant Lluís) amb una persona
no pertanyent al cercle de les famílies
sobiranes, va promulgar la Pragmàtica
Sanció (inclosa el 1805 a la Novísima re-
copilación), en la qual s’establia que el di-
nasta que es casés fora d’aquell cercle
perdia, ell o ella i la seva descendència,
el dret a poder succeir. Aquesta disposi-
ció, que forma part del reglament o es-
tatut intern de la dinastia espanyola

(juntament amb el de contraure matri-
moni canònic, i cal no oblidar que un
dels títols del rei d’Espanya és el de “rei
catòlic”), l’han assumit tots els dinastes
espanyols fins precisament el casament
de la filla gran del rei, la infanta Helena.
En aquest cas, i en el del matrimoni de
la infanta Cristina i ara el del príncep, el
rei no ha fet cap declaració oficial, però,
a cada naixement d’un nét, ha deixat
que el seu gabinet de premsa digués
quin lloc ocupa cadascun dins l’ordre de
successió a la Corona. El dret dinàstic,
com el nobiliari, no afecten drets fona-
mentals dels ciutadans. La Constitució
regula la manera tradicional a Espanya
de succeir en el tron (en la qual queden
legalitzades dues discriminacions; una
per raó del sexe –dins el mateix grau,
l’home passa per davant de la dona–, i

l’altra per raó de l’edat (el més gran
passa per davant el més petit). No es
tracta, doncs, com Antoni Segura deia a
l’AVUI, d’una llei sàlica, que impedeix a
les dones ser reines o transmetre drets
dinàstics.

Javier Timermans deia a El Mundo que
si la Pragmàtica està vigent, no impe-
deix, legalment i políticament parlant,
que Letizia sigui princesa d’Astúries i els
seus fills hereus al tron, però el príncep
perdria la legitimitat històrica, la qual
cosa, segons diu, no deixa de ser inde-

sitjable i perillós per a una monarquia,
perquè podria donar lloc que sorgissin
alguns que podrien autotitular-se “mo-
nàrquics legitimistes” que podrien alçar
bandera. Per exemple, l’infant Carles,
duc de Calàbria, casat amb una princesa
de França i que té una filla casada amb
un arxiduc d’Àustria; o podria protestar
Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bor-
díu, dient que ell no és el “legítim hereu
de la monarquia espanyola” (títol que la
Constitució dóna al rei Joan Carles I)
precisament perquè el seu avi es va casar
fora del cercle de les famílies sobiranes i
ara fa el mateix el fill de l’actual rei i no
passa res. També diu que seria molt in-
teressant que s’aclares el dubte sobre la
vigència de la Pragmàtica. Si no és vi-
gent, que es digui des de quan i en virtut
de què, i que se’n dedueixin les corres-

ponents conseqüències. I si ho és, que es
derogui expressament per al feliç resul-
tat del casament del príncep i validar el
lloc successori de les infantes. Tanma-
teix, jo suposo que això al rei li deu
costar de fer-ho perquè tothom diria que
ara que ja s’ha beneficiat de la Pragmà-
tica i gràcies a ella és rei, derogar-la en
benefici propi resultaria molt poc ètic i
molt poc exemplar.

Fermín Bocos, també a l’AVUI, co-
mentava que la decisió del príncep, que
compta amb el suport del rei, equival a
una derogació explícita de la Pragmàtica
i que és un bon pas que “allibera la Co-
rona de certs anacronismes”, però s’e-
quivoca: legalment no és cap derogació
explícita, en tot cas ho és tàcita, i oblida,
com ja ha estat dit més amunt, que la
monarquia, que ja per si mateixa és un
anacronisme, si es modernitza, perd les
característiques pròpies de la institució i
ja no té sentit, justificació ni raó de ser,
i, per a això, és molt millor la república.
Hom no pot conservar els privilegis d’un
estatus excepcional i prescindir de les
obligacions. Seria una posició molt cò-
moda i cal estar a les verdes i a les ma-
dures. La monarquia, si vol perdurar, ha
de saber estar al seu lloc: ni completa-
ment allunyada del poble ni fosa amb
ell. Cal que es mantingui a una equidis-
tància prudencial per tal de mantenir
aquell halo de què parlava més amunt i,
per tant, crec que s’equivoca l’autor
d’una carta a l’AVUI que deia que, amb
aquest matrimoni, la monarquia s’obre
a gent del poble, que Letizia és una dona
de la nostra època, que res a veure amb
les submises que només feien bonic, i
que espera que això ajudi a fer evoluci-
onar de debò la monarquia. Ja ho veu-
rem, jo penso que és un pas important
cap a una III República i no precisament
una república hereditària (Corea del
Nord, Síria, Azerbaidjan) i molt menys
coronada.

■ Armand de Fluvià i Escorsa. Dinastòleg

La crisi de la filologia
R a f f a e l e P i n t o

E
n el 1962 Roman Jakobson i
Claude Lévi-Strauss van publicar
junts un assaig d’interpretació
sobre un sonet de Charles Bau-

delaire: Les chats. Cap dels dos era, de
professió principal, crític literari, encara
que el primer com a lingüista i el segon
com a antropòleg freqüentaven assídu-
ament la poesia i la literatura en gene-
ral. Però tenien en comú una caracte-
rística que autoritzava l’experiment:
eren estructuralistes.

En aquells anys, i durant un parell de
dècades, l’estructuralisme va funcionar
a tot Europa com a mètode científic
universal. Tot partint de la idea que
qualsevol objecte cultural, des de la fo-
nètica d’una llengua determinada fins a
la mitologia de la població més remota,
passant per la matemàtica, l’economia
política, l’art i la literatura, està format
per signes, un únic aparat conceptual (o
sigui, en el nivell més abstracte, el con-
cepte d’estructura) podia ser utilitzat per
a l’estudi de totes les disciplines. La se-
miologia (l’estudi dels signes en tant que
signes) semblava la superciència que ho
unificaria tot amb una mateixa teoria,
independentment de l’àmbit d’especia-
lització des del qual s’aplicava, i de l’ob-
jecte d’estudi al qual s’aplicava. La lite-
ratura, per la seva aurèola i popularitat,
era el terreny on més profitosament

l’estructuralisme podia assajar la força
del seu model de racionalitat, i la filo-
logia, entesa com a crítica literària, es va
convertir en una de les professions de
més prestigi. Fins i tot els marxistes (que
entre el final de la Segona Guerra Mun-
dial i el 68 havien aconseguit ocupar i
monopolitzar les facultats de lletres de
les universitats europees més prestigio-
ses, van readaptar el seu concepte d’es-
tructura (econòmica) al nou sistema
ideològic, que garantia un cert marge
d’objectivitat (i per tant de control des
de dalt) en l’estudi de la literatura.

Aquell projecte intel·lectual corres-
ponia a un moment de la història eu-
ropea caracteritzat per una intensa
mobilització ideològica. La contraposi-
ció entre capitalisme i comunisme re-
presentava una amonestació constant,
a tots els intel·lectuals, a no deposar les
armes de la crítica, i els exigia un cert
grau de conformisme científico-pro-
gressista en la lluita en contra de la
dreta reaccionària. L’estructuralisme va
oferir la clau teòrica per unificar la
formació del professorat de tots els ni-
vells educatius, i dintre d’aquest pro-
jecte de control ideològic de la cultura,
la literatura va ser el terreny on aquell
model de coneixement tenia el seu
camp d’aplicació privilegiada. Podem
situar la fi d’aquest somni il·lustrat en

la caiguda del Mur de Berlín (1989),
amb la consegüent desmobilització
massiva dels intel·lecuals europeus. La
ideologia postmoderna que a partir
dels vuitanta envaeix les facultats de
lletres i ocupa el lloc de l’estructuralis-
me representa un moviment pendular-
ment oposat a aquest. Els eixos teòrics
del postmodern són el subjectivisme
identitari i el rebuig de qualsevol ins-
tància superior de control sobre mèto-
des i objectes d’estudis. El concepte
d’estructura (que avui està completa-
ment obsolet) va ser desbancat pel ter-
me desconstrucció, que significa exacta-
ment el contrari: desordre conceptual
(res significa el que sembla) i fragmen-
tació anàrquica de mètodes i ideologies.
Si els estructuralistes somniaven un
principi d’autoritat universal i demo-
cràtic (en el terreny cultural com en el
polític), els desconstruccionistes practi-
quen una iconoclàstia de baixa inten-
sitat i sense cap projecte social o cultu-
ral de conjunt (cadascú defensa el que li
és més estrictament propi). En el nou
escenari acadèmic (perfectament di-
buixat per Harold Bloom en el primer
capítol d’El canon occidental) filologia ja
no és un saber clarament identificable
en relació amb les altres disciplines i
professions. Amb poques excepcions
(l’edició de textos antics, per exemple, o
la lingüística computacional, on l’as-
pecte tècnic de les operacions interpre-
tatives encara és essencial), la crítica
s’ha transformat en producció de dis-
cursos arbitràriament formulats a par-
tir de plantejaments extraliteraris, en-
tre els quals la instància identitària (de
nació, de sexe o de raça) és la més po-

tent. El soroll babèlic d’aquests discur-
sos resta tota credibilitat a la filologia
en tant que professió, i explica no so-
lament la reduïda demanda social d’a-
quests estudis, sinó també la desconfi-
ança institucional cap a la crítica en
tant que instrument educatiu dels jo-
ves. La literatura perd, d’aquesta ma-
nera, aquella funció d’orientar forma-
tivament la ciudadania que la nostra
societat havia heretat de l’humanisme,
i va desapareixent de l’ensenyança pri-
mària i secundària, desbancada per
formes de coneixement molt més
pràctiques i immediates. La crisi aca-
dèmica de les filologies és el revers de la
crisi educativa de la literatura, i res fa
pensar que a curt termini aquest des-
gast s’aturi.

Les escasses possibilitats que la lite-
ratura i la filologia recobrin la funció
central que sempre han tingut dintre
de les ciències humanes, depenen del
nou marc europeu en el qual s’haurà de
replantejar el sistema educatiu conti-
nental. Quan els europeus tindrem una
escola unificada, haurem de buscar
discursos de tipus universal que justifi-
quin la civilització que nosaltres hem
inventat (i que a marxes forçades es va
difonent per tot el planeta). Llavors la
literatura, entesa com a transmissió de
valors que estan per damunt de les na-
cions, les races i els sexes, podria tornar
a ocupar un lloc formativament cen-
tral, i consegüentment la filologia, o
sigui l’estudi de la literatura, tornarà a
ser una professió socialment útil, a la
qual es puguin dedicar, sense vergonya,
tots els “amis de la science et de la volupté”
(Baudelaire, Les chats).


