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Un cop tancat el cicle electoral, els partits tenen tres anys de coll

Una calma enganyosa

F
F e r r a n S á e z M a t e u

a ben poc hem tancat el
cicle electoral més dens,
intens i complex de la
nostra democràcia. En
un marge de temps re-
lativament breu han

passat moltíssimes coses, però n’hi ha
tres que convé subratllar d’una manera
especial. Primer: després de vint-i-tres
anys ininterromputs, el govern de la
Generalitat va canviar de color i, per
primer cop a la història, va passar a
dependre d’un partit d’obediència es-
panyola. Algú pot pensar que l’expres-
sió obediència espanyola és un retret ma-
liciós, que conté un to pejoratiu i es-
biaixat. Crec que els darrers esdeveni-
ments confirmen que aquesta expressió
s’ajusta a la realitat i, en conseqüència,
no té gaire sentit afegir-hi cap judici de
valor complementari. D’altra banda, cal
recordar que hi ha gent –no sé si poca,
molta o moltíssima– que vota el PSC
precisament perquè és un partit d’obe-
diència espanyola (en concret, un partit
federat al PSOE que ni tan sols té marge
de maniobra a l’hora de disposar d’un
grup parlamentari propi). Segon: el
PSOE va guanyar les eleccions al Parla-
ment espanyol contra tot pronòstic,
derrotant un PP que en aquell moment
gaudia d’una còmoda majoria absoluta.
Això tampoc té precedents. De fet, en
sistemes representatius de les mateixes
característiques que l’espanyol, un re-
lleu així resulta del tot insòlit. Les es-
pecialíssimes circumstàncies en què es
va produir aquest canvi van col·locar el
PP a l’oposició, però no en van afeblir
l’estructura interna. Tampoc es va pro-
duir cap transvasament significatiu de
votants. La situació, doncs, no té res a
veure amb el destí del PSOE l’any 1996,
que sí que va quedar greument tocat en
tots els sentits amb la victòria d’Aznar.
Tercer: ERC i CiU estan refent, gairebé
reinventant, la seva identitat política.
En aquest punt, tampoc trobarem gai-
res precedents. Una cosa són els re-

bomboris –en general retòrics i efí-
mers– que acostumen a acompanyar
els congressos dels partits, els canvis de
lideratge, etc. No parlem d’això, sinó de
veritables refundacions informals, sen-
se guió previ, que requereixen retocs
ideològics delicadíssims. ERC i CiU es
troben ara immersos en aquest procés.
L’espai que es disputen és exactament
el mateix: un catalanisme que encara
–dic encara– és majoritari. Contrapo-
sar dretes i esquerres per a entendre
aquest context és gairebé còmic.

Aquesta és, si fa no fa, la nova
situació. A l’horitzó no hi ha
eleccions. Tampoc hi ha esde-
veniments especialment favo-
rables a la visibilitat política. La
presència mediàtica dels par-
tits tindrà, doncs, poc a veure
amb el fàcil recurs dels mí-
tings, les fotos donant la mà a
les peixateres del mercat, les
falques publicitàries gratuïtes,
etc. Cadascú s’haurà de buscar
la vida de la millor manera que
pugui, si més no durant tres
anys. Es tracta d’un període de
temps llarguíssim. Aquesta cal-
ma enganyosa té diferents lec-
tures. N’apuntem només un
parell: l’una a nivell estatal i
l’altra des de la perspectiva ca-
talana. La primera fa referència
a l’enfortiment simultani dels
dos grans partits espanyols. Es
tractaria de la consolidació de-
finitiva, ja irreversible, del PP i
del PSOE com les dues úniques forma-
cions polítiques a tenir en compte en el
panorama espanyol. La resta esdevin-
dria pur testimonialisme: ni frontisses
ni res per l’estil. Alguns grups que fins
fa poc fregaven l’extraparlamentarisme
a Madrid –com ara ERC, Chunta Ara-
gonesista, etc.– ja han optat oberta-
ment per aquesta via, atorgant un sí
sospitosament incondicional al PSOE.
Amb aquest partit al poder es reforça

també un lideratge fins fa poc inexis-
tent –el de Zapatero– i es torna a po-
sar a prova la sòlida maquinària d’un
partit que té els tres requisits més im-
portants a l’hora de mantenir la posi-
ció: l’abast territorial, la professionali-
zació dels quadres i el suport mediàtic.
A diferència del PP, el PSOE té una
presència real a tot l’Estat –fins i tot al
País Basc, per exemple, on els populars
són una organització virtual–. Dispo-
sa, a més a més, d’un petit exèrcit de
persones molt experimentades en tots

els nivells de l’administració, així com
de la cridanera complicitat del grup
mediàtic més important d’Espanya (a
més dels mitjans públics sota el seu
control, és clar). El PP, per la seva ban-
da, està en possessió d’una arma elec-
toral implacable: la FAES. És una cuina
d’idees dotada d’un considerable pres-
supost, ben coordinada, efectiva i, al-
hora, molt discreta. És alguna cosa més
que una fundació vinculada a un par-

tit, i per això Aznar l’ha tractada sem-
pre com la joia de la Corona. El PP
també disposa –i això encara és més
fonamental– del mateix nombre de
votants que, si fa no fa, tenia abans de
perdre les eleccions. La deserció en
massa no es va produir en el moment
més crític, i fóra absurd suposar que
s’esdevingui justament ara.

El nou context de calma electoral té
una traducció força diferent a Catalu-
nya. Aquí hi ha dues possibilitats: que
l’exercici simultani del poder al govern

de la Generalitat i als principals
ajuntaments situï el PSC com a
força hegemònica durant
molts i molts anys; o bé que la
inevitable redefinició ideològi-
ca d’ERC i de CiU acabi gene-
rant, per separat, altres expec-
tatives. A llarg termini, l’actual
polarització tripartit / CiU re-
sulta objectivament impensa-
ble: el tripartit és una solució
conjuntural, no un projecte
polític de futur; el Pacte del Ti-
nell ho deixa ben clar, això. De
la mateixa manera, tampoc re-
sulta imaginable de cara als
propers anys una polarització
PSC-IC / CiU-ERC. Aquest expe-
riment no es va fer quan, si més
no, era possible. Ara ja no té
cap sentit. No em refereixo als
vells i nous ressentiments mu-
tus entre ambdues formacions,
sinó a una cosa més profunda
que ja he avançat abans: CiU i

ERC estan competint pel mateix espai i,
en conseqüència, tota possible aliança
només tindria un objectiu tàctic de
curtíssima volada. Fa uns mesos la pre-
gunta era: qui pactarà amb qui? Aquest
plantejament ha caducat del tot. Ara la
pregunta ja és una altra: qui en traurà
profit, d’aquesta llarga calma electoral,
i no caldrà que pacti amb ningú?

■ Ferran Sáez Mateu. Escriptor i professor a la URL
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Impagables
P e r e R o v i r a

L
es antologies poètiques són lli-
bres fets per cridar l’atenció:
pretenen que els seus lectors,
quan els acabin, continuïn lle-

gint; que s’entusiasmin amb els poe-
mes d’un o d’uns quants dels poetes
seleccionats i que busquin les seves
obres i que els commoguin i que les
recomanin als amics. Jo crec que
aquestes pretensions haurien de ser
rebudes amb simpatia, però tinc ob-
servat que les antologies solen suscitar
recels i, fins i tot, provoquen alguna
enrabiada gelosa o envejosa. Els de-
tractors d’una antologia poètica quasi
sempre l’acusen de ser una maniobra
publicitària per obtenir el poder lite-
rari. Però el poder literari deu ser el
poder menys poderós que existeix, de
manera que, si algú té ambicions de
poder i espera complir-les gràcies a la
literatura, es mereix qualsevol de les
misèries que guanyarà. Un miseriós
d’aquesta mena, és clar, no entén que
els escriptors vulguin, de bona fe, que
els seus llibres siguin coneguts i sol·li-
citats pels lectors.

Ara acaba de sortir una antologia
que ha obtingut ràpidament algunes

censures i que, n’estic segur, encara
n’obtindrà més. Em refereixo a Impa-
rables, a cura de D. Sam Abrams i
Francesco Ardolino, publicada a Edici-
ons Proa, i que recull poemes de nou
poetes, el més jove dels quals ja passa
dels trenta anys. Com que en aquest
país un poeta és un poeta jove fins que
ja no en queda cap de més vell que ell,
els imparables seran considerats jove-
níssims, i observats, jutjats i renyats
amb el paternalisme i la irritació que
convingui, i no faltaran ni crítics ni
col·legues que exigeixin proves d’apti-
tud i de vocació literària serioses a
persones que fa quinze o vint anys que

escriuen i que han publicat mitja dot-
zena de llibres. Però el que s’ha de fer
seriosament és llegir els llibres i pres-
cindir d’una vegada de les edats i dels
diplomes de membre d’honor del par-
nàs casolà.

Els imparables em són simpàtics per
això, perquè aposten per la literatura i
no pels prestigis. Perquè no respecten
els escalafons, que són la convicció
més elevada que tenen els poetes i els
crítics dolents. I els admiro perquè es
neguen a separar la poesia de la vida.
I estic d’acord amb ells quan abominen
“de l’escriptor gandul, de l’obra mo-
desta i banal, del vers entès com a

equació a resoldre”. I m’agrada que si-
guin provocadors i que irritin els im-
bècils i els covards de la poesia. I en-
cara m’agrada més la seva valentia
moral i política. I que diguin que són
romàntics i que creuen en el desig. I
que es presentin orgullosament, sense
buscar elogis ni benevolència, dispo-
sats a plantar cara amb les armes de la
qualitat poètica i de la intel·ligència.

Un poeta ha d’aspirar a fer poemes
molt bons, ha de posar en les seves
obres, com diuen els imparables, “la
màxima ambició”. Mai no podrà estar
segur d’haver aconseguit el seu pro-
pòsit, però, si no renuncia a l’ambició,
sabrà que no ha traït la decència i la
dignitat artístiques. I continuarà bus-
cant el gran poema. No es pot fer res
més, no es pot disposar de cap certesa
literària més alta. De manera que
l’ambició autèntica és sempre una lli-
çó d’humilitat. Rere els propòsits hu-
mils, en canvi, sol haver-hi la supèrbia
i la pedanteria. Jo brindo per uns poe-
tes que no tenen por de ser grans, pels
poemes que escriuran, i pels que ja han
escrit.

■ Pere Rovira. Escriptor


