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La crisi de govern i l’eufemisme del com s’acabarà “tot això”

Sense sortida

C
F e r r a n S á e z M a t e u

al estar molt pen-
dent de l’ús públic
dels eufemismes. En
general, indiquen
més coses de les que
sembla. En el con-

text de l’anàlisi política, l’eufemisme
més emprat les darreres setmanes ha
estat una expressió inconcreta: “tot
això”. En públic i en privat la gent es
preguntava “com acabarà tot això”.
Què signifiquen exactament aquestes
dues paraules? En aparença, se’ls pot
atorgar una doble interpretació. Per a
alguns, “tot això” fa referència a la in-
sòlita manera com s’ha resolt la crisi
del Carmel: l’estratègia de desviar el
problema cap als anteriors governs de
CiU ha portat, inexorablement, al re-
visionisme històric. Demanant discul-
pes, o acceptant-les, tal com va passar
fa una setmana al Parlament, no se
soluciona res: el mal ja està fet. Per a
altres, tanmateix, l’expressió “tot això”
té poc a veure amb aquest episodi ul-
traconcret i molt, en canvi, amb la
pròpia essència fundacional del go-
vern actual, forjat conjunturalment
per forces polítiques que, tot esgrimint
projectes nacionals antagònics, no
semblaven tenir cap altre objectiu que
neutralitzar l’enèsima victòria electo-
ral de CiU.

Aquestes dues interpretacions te-
nen, però, una cosa en comú: conside-
ren que “tot això” té sortida o, fins i
tot, que la crisi ja està mig resolta
gràcies a les disculpes de Maragall i la
retirada de la querella per part de Mas.
La solució –diuen alguns– es pot basar
en una cosa tan senzilla com deixar
passar el temps, administrar amb més
intel·ligència les declaracions públi-
ques i suavitzar les arestes de la realitat
amb l’implacable ribot dels mitjans de
comunicació amics. Al cap i a la fi,
aquest és simplement un altre mal

oratge; no cal donar-li més importàn-
cia de la que té. Altres, en canvi, opi-
nen que “tot això” no ha estat, ni és,
anecdòtic. Per a uns és greu (ERC) i per
a uns altres gravíssim (CiU). Des de la
perspectiva del PPC, s’ha tractat d’una
bona oportunitat de posar a prova la
perícia dialèctica de Josep Piqué i, so-
bretot, d’acaparar unes quantes hores
de tele. Totes les forces esmentades,
doncs, deixen albirar possibles sortides
futures (i definitives) a la crisi, ja sigui
en forma de canvi d’aliances, d’elecci-
ons anticipades o d’una remodelació
profunda de l’actual govern.

Contràriament, un servi-
dor de vostès opina que
aquesta crisi no té sortida a
curt termini, i que només es
resoldrà amb la consolida-
ció d’una nova majoria real
al Parlament de Catalunya.
L’aparició d’aquesta nova
majoria –repeteixo: real, i
no basada com ara en la
suma trontollant d’ele-
ments contradictoris– pot
trigar molt, o bé molt poc, a
fer-se efectiva. Això depen-
drà de contingències que
em confesso incapaç de
preveure. Tampoc sé quant
pot durar el govern tripar-
tit: els italians, per exem-
ple, han confirmat que la
política pot consistir en
l’art de concatenar una crisi
darrere l’altra sense que ai-
xò impliqui un col·lapse to-
tal del sistema. En definiti-
va, la situació endèmica de
paràlisi legislativa, inestabilitat insti-
tucional i ensurt mediàtic quinzenal
–que són els elements definitoris del
tripartit des de la seva mateixa funda-
ció– pot perllongar-se en el temps
sense gaires problemes. Dit això, cal

afegir que la duració
d’aquesta situació se-
rà directament pro-
porcional a l’erosió
de la credibilitat de la
política catalana i,
òbviament, de la ma-
teixa Generalitat. Po-
sem ara sobre la taula
les tres possibles sor-
tides a la situació que

es van anar insinuant –només insinu-
ant, i amb una gran dosi d’incertesa–
al llarg de les dues darreres setmanes:
refer el tripartit, formar noves aliances
en el si del Parlament i convocar elec-
cions anticipades. La primera opció
–que, naturalment, no exclou a llarg
termini les següents– no implica de
cap manera la dimissió del president
Maragall ni la de ningú altre. Simple-
ment es tracta de reformular el pacte
del tripartit des de l’agònica perspec-
tiva actual, que ja no té res a veure amb
la del Tinell, ni el seu clima –efímer–
d’eufòria possibilista. Desconec quin

seria l’efecte sobre l’opinió pública
d’escenificar alguna cosa semblant a
un segon Tinell; sospito, això sí, que
resultaria balsàmic per al PSC, mentre
que per a ERC i IC constituiria una
aposta arriscada, incertíssima. En un

sentit contrari, tampoc veig gens clars
els moviments d’escons a la recerca
d’una nova falsa majoria. S’ha parlat o
xiuxiuejat –però seriosament en tots
dos casos– la possibilitat dels tàndems
PSC-CiU i CiU-ERC. La primera alterna-
tiva tindria una lectura segurament
inquietant per part de molts ciuta-
dans; la segona podria ser llegida com
una correcció estratègica de molt bai-
xa volada que, a més a més, evidencia-
ria el caràcter equívoc de molts dis-
cursos anteriors, que ara podrien ser
ubicats legítimament en el terreny de
la simple impostura. La tercera opció
–eleccions– és una fugida endavant
que, amb tota probabilitat, desembo-
caria de nou en el mateix carreró sense
sortida: haurien de passar coses molt
grosses perquè, de cop i volta, sorgís
una nova majoria capaç de governar,
en comptes d’ocupar-se únicament de
dissimular la fragilitat del propi go-
vern a còpia de recosir traus. Són prou
grosses, les coses que han passat? Sí,
sens dubte; però afegeixo immediata-

ment que això no garanteix
de cap manera un canvi
massiu de tendències elec-
torals.

També cal subratllar que
una nova majoria no equival
a l’obtenció d’un èxit acla-
parador a les urnes per part
d’un determinat partit polí-
tic. Això és un assumpte
aritmètic i poca cosa més.
Per nova majoria entenc la
possibilitat d’un consens real
entre diverses forces que fa-
culti dur a terme eficaçment,
amb lleialtat i responsabili-
tat compartida, les tasques
de govern. Per arribar-hi cal
alguna cosa més que haver
fet soparets secrets. La ma-
nera com acabarà “tot això”
depèn, en definitiva, d’apro-
ximacions i complicitats que
s’haurien d’haver establert
quan era el moment oportú,
no ara. Ara és massa tard per

a qualsevol cosa que no sigui esperar el
penúltim ensurt polític o la darrera
metàfora desafortunada. Potser ens hi
acostumarem i tot.

■ Ferran Sáez Mateu. Escriptor i professor a la URL

ferransaez@hotmail.com

DIES DE CADA DIA

Contra la filologia
P e r e R o v i r a

C
ada tres o quatre cursos, el
ministeri d’Educació lloga uns
quants experts en bestieses, els
més competents que poden

trobar-se, perquè solucionin els pro-
blemes de la universitat. Com que fa
més de vint-i-cinc anys que sóc profes-
sor universitari, ja he vist fracassar uns
quants plans d’estudis i més de dues
lleis que ho havien de canviar tot per-
què no canviés la causa principal del
conflicte, de la qual poques vegades es
parla clarament: la manca de diners.
No és només que la universitat en rebi
pocs, sinó que els pocs que rep són ca-
da dia considerats menys rendibles per
l’administració. I les lleis, els plans
nous es fan pensant més en la rendi-

bilitat que en les necessitats científi-
ques i artístiques de la gent.

Per aquest camí s’ha arribat a la si-
tuació actual, que deu ser la més pre-
disposada a atemptar contra la cultura
que s’ha vist mai en la història d’un
país expert en aquesta mena d’atemp-
tats. Em cenyiré a la filologia, que és el
meu camp, però sospito que els físics,
els filòsofs o els musicòlegs tampoc no
deuen tenir motius per alegrar-se.
L’última innovació que estan a punt de
patir els estudis filològics ja no pot ser
més radical: la filologia no serà pro-
blemàtica (sembla mentida que aques-
ta solució no se li hagués acudit a
ningú) perquè no serà. Els vigents ex-
perts en estupidesa estan a punt de

proposar un pla d’estudis lingüístics i
literaris en el qual la paraula filologia,
per perillosa i antiquada, s’ha supri-
mit. El denominat, segons llegeixo a la
premsa, “Grup Coordinador del pro-
jecte de reforma dels estudis de Filo-
logia” vol reduir el nombre de titula-
cions existents, i que les diverses filo-
logies es diguin “llengua i literatura”;
així, per exemple, la “Filologia catala-
na” es dirà “Llengua i literatura
catalana”. ¡Admirable!, ¿no? ¡Quanta
intel·ligència, quanta saviesa, quina
magnífica troballa!

És clar que el principal motiu de tot
això té poc a veure amb el saber. Les
testes privilegiades que ho han planifi-
cat volen solucionar un problema de-

mogràfic: com que a les facultats de fi-
lologia hi ha menys estudiants que
abans, es tracta d’agrupar-los formant
blocs més amplis, per obtenir cursos
més nombrosos i que, d’aquesta mane-
ra, sembli que es redueix el que costa a
l’Estat cada estudiant. A més a més,
disposen d’un argument definitiu, i el
diuen posant-se molt seriosos, quasi
ferms, amb la rotunditat més obedient:
“la normativa europea”. També la im-
plantació de l’euro va ser una operació
europea que ens ha fet més pobres.

Al motiu demogràfic-econòmic-euro-
peu, podem afegir-n’hi un altre: l’odi a
les paraules, a la bellesa del llenguatge,
a la formulació clara i precisa de les
coses, al pensament, als llibres, al plaer
de la lectura. ¿No els heu sentit parlar
mai, aquests reformadors entusiastes?
¿No heu vist com escriuen? ¿I volen
modernitzar els estudis filològics? Se
m’acut una manera de reformar la seva
proposta de reforma: que els supressors
quedin suprimits, i que se’ls exhibeixi
per les universitats i per les places, amb
unes orelles de ruc, castigats a copiar la
paraula filologia i el seu significat du-
rant la resta de la seva vida.

■ Pere Rovira. Escriptor


