
. ...................................................................................... . ......................................................................................

◆ D I À L E G ◆ 21
A V U I

dijous

2 d’octubre del 2003

FRANK JENSEN

El problema genèric del rejoveniment polític al nostre país

El relleu impossible

F
F e r r a n S á e z M a t e u

a un parell de setmanes
vam analitzar les com-
plexes tribulacions ge-
neracionals de CiU, ERC
i IC-V-EUiA. Avui toca
parlar dels conflictes

que, en aquest mateix sentit, afecten el
PPC-PP i el PSC-PSOE. Es tracta, com ara
veurem, de dos problemes força dife-
rents dels de la resta de partits esmen-
tats. Tant entre els populars com entre
els socialistes, el relleu generacional va
resultar sovint dramàtic, fins al punt de
generar una pila de cadàvers polítics i
una filera inacabable de personatges
socarrimats: des de militants anònims
fins a periodistes de renom que, eufò-
rics, van fer apostes massa precipitades.

Comencem pel cas del PP, més digne
d’una tesi doctoral que no pas d’un ar-
ticle d’opinió. En realitat, no es tracta
exactament del PP, sinó del trajecte que
va de les acaballes del franquisme a
Alianza Popular (AP), d’aquesta a Coali-
ción Democrática (CD) i, finalment, al
partit que ara mateix comanda Aznar.
Tot el camí, òbviament, està marcat per
la llarga (i ampla) ombra de Manuel
Fraga, que també va anar canviant de
denominació d’origen. Durant el fran-
quisme se’l coneixia només pels seus
dos cognoms, Fraga Iribarne, com un
àrbitre de futbol. Més endavant, en l’è-
poca d’AP va passar a ser només Fraga.
Ara és més conegut pels seus coreligio-
naris amb un amable Don Manuel, apel-
latiu que s’ajusta bé al paper que in-
terpreta en l’actualitat. Vet aquí que un
bon dia, els diferents noms amb què es
coneixia aquell senyor es van començar
a associar amb un substantiu castellà
molt concret: techo. Resulta que Don
Manuel tenia un sostre electoral que ni
el seu crani poderosíssim podia arribar
a trencar. Llavors van arribar Jorge
Verstrynge i el pobre Antonio Hernán-
dez Mancha, born to burn. ¿Formaven
part d’una operació de relleu generaci-
onal? En el primer cas, és possible; en el
segon, queda claríssim que no: Fraga es
limitava a esperar mentre localitzava
algú més presentable. El temps ha de-
mostrat que l’aposta d’Aznar fou la més
encertada per als interessos de la dreta
espanyola, tot i que en els seus inicis
molts hi van percebre un segon Her-
nández Mancha. Malgrat totes aquestes
petites tragèdies, hom pot afirmar que
la dreta postfranquista sempre va tenir
molt clar que el relleu generacional no
era només una mera formalitat cosmè-
tica, sinó la condició de possibilitat de
la seva supervivència. El cas actual de
Rajoy no constarà en acta: es tracta
d’una pura emanació d’Aznar, com
sempre “desacomplexat”.

El PPC és una altra història. Qui va
trencar el seu sostre va ser Vidal-Qua-
dras. Tot i així, va ser fulminat des de
les altures: el seu neolerrouxisme agre i
explosiu va arribar en un moment ino-
portú. La reivindicació de Cambó i els
malabarismes semàntics entorn de la
noció de catalanisme resultaven inver-
semblants, però van donar fruits elec-
torals. Després del període de transició
protagonitzat per l’Alberto Fernández
Díaz, l’aposta de Piqué resulta ara des-
concertant. Vidal-Quadras va espigolar
moltíssims vots d’antics votants socia-

listes de la perifèria de Barcelona, i
Fernández Díaz n’ha arreplegat un
grapadet testimonial dels de CiU arreu
de Catalunya. En ambdós casos, aquest
bescanvi era plausible. En el cas de Pi-
qué, però, les possibles noves pedreres
de vots semblen més aviat incertes, per
no dir una altra cosa.

Més que un relleu generacional, el
PSC-PSOE va protagonitzar en el seu
moment un espectacle mediàtic de
primera qualitat, que s’hauria pogut
titular Operación Tufo.
Les primàries es van
resoldre amb tres por-
tades d’El País que po-
saven en evidència les
males companyies de
Borrell. Jesús de Polan-
co va pronunciar, com
en moltes altres ocasi-
ons, la darrera paraula,
que sempre és la que
pesa més. Tots muts i a
la gàbia, doncs. El de-
bat es va tancar en fals
amb l’elecció de Zapa-
tero, gràcies, cal no
oblidar-ho, a la impa-
gable (o pagable) col·la-
boració de Renovado-
res por la Base (impo-
sitiva), el grup de Ta-
mayo. El dia que toqui,
aquestes males compa-
nyies també seran
oportunament desclassi-
ficades, com diuen a les
pel·lícules. El PSOE dis-
posa ara d’un líder jo-
ve, amb un estil indefi-

nit i vacil·lant. En tot cas, això no sig-
nifica, ni de bon tros, que en el si
d’aquest partit s’hagi produït un ve-
ritable relleu generacional. La cares
visibles –Zapatero, Chacón– no tenen
ni una arruga, certament, però darre-
re seu hi ha personatges que van pujar
a la trona fa 20 anys i no se’n pensen
moure ni en broma. Val a dir que a
aquesta extensa tropa parafunciona-
rial semblen importar-li ben poc les
discretes, però també constants, ten-
sions entre Bono i Zapatero. El seu
objectiu és la pura supervivència; i qui
dia passa, any empeny.

Pel que fa al tema que tractem, el
PSC-PSOE presenta unes característi-
ques peculiars. Pasqual Maragall és
més jove que Jordi Pujol, evidentment,
però ambdós pertanyen, en tots els
sentits, a la mateixa generació. Parti-
cipen dels mateixos referents històrics,
provenen de trajectòries paral·leles i
han tingut vivències polítiques molt
semblants, probablement amb el ma-
teix tipus de decepcions (cosa decisiva,
encara que pugui semblar secundària).
Si més no en relació a Pujol, Pasqual
Maragall no representaria un relleu
generacional a la presidència de la
Generalitat. Mas, Carod, Piqué i Saura,
sí. En aparença, això juga en contra de
Maragall. En realitat pot arribar a ser,
paradoxalment, una de les millors
cartes de què disposa. En una societat
manifestament refractària al relleu
com és la nostra, en què els enfants ter-

ribles de la cultura te-
nen 60 anys, els con-
sells d’administració
sumen diversos segles i
la necessària renovació
d’institucions com
Òmnium Cultural i el
Barça ha provocat epi-
sodis ruboritzadors, la
condició generacional
del líder del PSC pot ser
un valor afegit. També,
de ben segur, pot pas-
sar el contrari. Aquest
enigma es resoldrà ben
aviat, amb les elecci-
ons. El problema genè-
ric del relleu generaci-
onal, en canvi, conti-
nuarà sent exactament
el mateix: un tema ta-
bú que deixa albirar les
entranyes d’una socie-
tat poruga, contenta i
enganyada.

■ Ferran Sáez Mateu. Escriptor i
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DIES DE CADA DIA

Crítics
P e r e R o v i r a

E
n les pàgines d’aquest diari s’ha
parlat últimament una mica de
la crítica literària, de les seves
derivacions periodístiques, de la

influència que tenen els redactors de
ressenyes, de si els escriptors són o no
són bons crítics, etc. Discutir sobre
aquests punts ha de ser beneficiós, en
un país on abunden els crítics de dis-
tància curta, que poques vegades han
arribat a escriure més de quatre pàgi-
nes seguides sobre un autor o un tema
literari concrets. Alguns d’aquests crí-
tics són orgullosos i susceptibles. Tole-
ren malament que es posi en dubte la
importància del seu paper d’interme-
diaris entre els autors i els lectors, i més
malament encara que els diguin que
s’han equivocat en alguna de les seves
valoracions. Potser ignoren que la his-
tòria de la crítica és també la història
dels errors de la crítica.

El redactor de ressenyes està quasi
sempre obligat a ser actual i a ser ràpid.

Ha de parlar de llibres que s’acaben de
publicar i, en general, disposa de pocs
dies per llegir-los i per escriure la res-
senya. És un treball difícil, ingrat i mal
pagat, s’ha de reconèixer, per això no és
rar que caigui en mans de persones
que, o necessiten els pocs diners que
s’hi guanyen, o volen tenir una mica de
poder literari, que deu ser el poder
menys poderós que hi ha en el món. De
vegades, si aquestes persones es van
fent un nom, s’envalenteixen i pontifi-
quen, breument sempre, i diuen als
autors com han d’escriure, i al país,
quina literatura li convé.

El crític literari seriós va per uns al-
tres camins: no cal que parli de l’actu-
alitat, treballa a poc a poc, llegint i
tornant a llegir, amb paciència i amb
plaer, unes obres que no li ha imposat
ningú, que ha escollit lliurement, per-
què les considera importants, perquè li
agraden. El seu objectiu no és, doncs,
jutjar aquestes obres, sinó explicar per
què les troba excel·lents. El crític literari
escriu per llegir millor ell i per aju-
dar-nos a llegir a nosaltres. La crítica és
un ofici que, la major part del temps,
s’exerceix en privat (perquè per llegir
s’ha d’estar sol), que no es fa per diners
i que demana certes qualitats. Luis
Cernuda les resumia així: “Supongo en el
crítico inteligencia y sensibilidad de lector

experimentado, gusto formado en el trato
frecuente, durante años, con lo mejor que se
haya escrito y pensado, y que sea relevante
para su trabajo, no ya en su tierra de origen
sino en aquellas otras cuyas lenguas conozca;
y el crítico debe por lo menos leer dos lenguas
además de la suya nativa”.

Cernuda va ser un gran poeta i un
crític literari magnífic. No és una com-
binació infreqüent, i no hauria d’estra-
nyar-nos que moltes de les coses im-
prescindibles que s’han dit sobre la lite-
ratura les hagin dit els escriptors, per-
què els escriptors (perdonin l’obvietat)
saben millor que ningú què és escriure.
Un escriptor és un lector interessat, i, si
escriu sobre el llibre d’un altre, pot ser
que ho faci per reflexionar sobre el seu
treball. En aquest cas, practica una crí-
tica egoista, que més enllà de la com-
prensió i l’explicació d’una determinada
obra, es dirigeix a la pròpia escriptura.
Una crítica que, probablement, serà
parcial, però que mai no serà frívola, i
que algunes vegades és tan literària que
acaba convertint-se en literatura.

Aquesta manera de llegir, com les al-
tres, pot produir uns resultats medio-
cres o extraordinaris. Tot dependrà de
qui sigui el lector. En la confecció i en
l’apreciació de la literatura mana una
cosa tan atzarosa com la possessió de
talent, secundada per una mica de tre-
ball. És injust que sigui així? No ho sé,
però la qualitat artística té molt poc a
veure amb la justícia.

■ Pere Rovira. Escriptor


