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El pensament de Jordi Pujol i Manuel Cruz i l’article d’Oriol Bohigas

Debat polític i
responsabilitat

E
F e r r a n S á e z M a t e u

l passat 2 de juny, avui
fa exactament una
setmana, vaig assistir
a l’acte de presentació
del Centre d’Estudis
Jordi Pujol, que es va

celebrar a la seu barcelonina de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Els qui s’esperaven l’amable i inofen-
siu discurset d’un jubilat de la política
es van quedar, suposo, confosos o fins
i tot esglaiats. Tots i cadascun dels
grans temes que afecten les societats
occidentals –no només la catalana– es
van posar sobre la taula, malgrat la
incomoditat que acostumen a provo-
car en els benpensants. Ni un bri de
correcció política, però tampoc cap
intent d’abocar certs temes complexos
pel broc gros. La conferència de Pujol
tenia un to nítid i inusualment pro-
positiu: “Pensem els problemes del
present –venia a dir– prenent com a
referent idees actuals, no certes lleta-
nies de fa vint-i-cinc o trenta anys”. No
era un missatge de partit. Ni tan sols
tenia a veure amb el dia a dia de la
política catalana. Es tractava d’una
admonició per tornar als grans debats
que podia ser rebuda per qualsevol
persona interessada a resituar la polí-
tica a l’àmbit de les idees. Això vol dir
repensar dogmes, esmicolar frases fe-
tes, debatre les pròpies conviccions i
obrir-se críticament a les dels altres.

Per pura casualitat, aquell mateix
dijous m’havia començat a llegir el
darrer llibre del professor Manuel
Cruz, Las malas pasadas del pasado (pre-
mi Anagrama d’assaig 2005), que és a
les llibreries des de fa poques setma-
nes. Sorpresa absoluta: l’expresident
de la Generalitat –nacionalista de pe-

dra picada i gens suspecte d’esquerra-
nisme– acabava de desgranar els ma-
teixos temes que el catedràtic de filo-
sofia Manuel Cruz –als antípodes de
l’esfera ideològica de Jordi Pujol, en
tots els sentits– analitza en el seu
magnífic assaig. Identitat, responsabi-
litat i història són les tres nocions
emprades en el subtítol. La segona
–responsabilitat– va ser el centre de
l’exposició de Pujol a la UOC i, d’algu-
na manera, també ocupa el nucli ar-
gumentatiu de l’assaig de Manuel
Cruz. La sorpresa que comento va ar-
rodonir-se diumenge passat en llegir
en aquestes mateixes planes de l’AVUI
un article de l’Oriol Bohigas, tan clar i
contundent com de costum. No m’a-
grada gens grapejar etiquetes ideolò-
giques, però en aquest cas crec que re-
sulta oportú subratllar que
l’urbanista barceloní està
molt a prop de Manuel Cruz
en certes qüestions i molt
lluny en certes altres. I a l’in-
revés: Bohigas i Pujol conflu-
eixen en algunes idees molt
concretes però mantenen opi-
nions ben diferents en d’al-
tres. Vull dir, en definitiva,
que les discrepàncies entre
tots tres personatges estan ge-
nerosament repartides. Tot i
així, estic convençut que, en
temes essencials, podrien ar-
ribar a sentir-se còmodes en
un mateix context dialògic. De
ben segur no en sorgiria un
consens, sinó un veritable de-
bat (que, des d’una perspectiva
democràtica, sempre és infi-
nitament més engrescador i
fructífer que un acord abso-

lut). Això pot semblar molt
normal però fa molt de
temps que no es veia. Què
ha passat, què ha canviat?
Potser és que la gent ja
n’està farta de la llosa de la
correcció política, i també
d’entendre el debat col·lec-
tiu com una guerra de
trinxeres entre ideologies
uniformes i uniformades.
Potser, sense ado-
nar-nos-en, acabem de pas-
sar plana a una determina-
da manera de dirimir dife-
rències.

Tornem al tema de la responsabili-
tat. “M’agradaria trobar-me amb mili-
tants d’esquerra –deia Oriol Bohigas–
defensant aquelles reformes urbanes
indispensables per a la confortabilitat
dels ciutadans, encara que sigui amb el
sacrifici d’unes ruïnes arquitectòni-
ques inservibles”. Més sobre el mateix
assumpte, en aquest cas per part de
Manuel Cruz: si reduïm la identitat a
mera construcció social (sense negar
que ho sigui, però), aleshores, “¿a quin
element particular del desestructurat i
confús agregat que som cal atribuir
responsabilitat?”. El torn de Jordi Pu-
jol: “És urgent construir la societat de
la responsabilitat, o la societat res-
ponsable. És a dir, una societat en què
les coses no funcionen només per im-
peratius externs –per exemple, pel

poder polític i administratiu, o econò-
mic– sinó per pròpia iniciativa, per
autodisciplina i per sentit de l’interès
general”.

He citat, expressament, tres frag-
ments que no són coincidents però que
sí que podrien –dic podrien– arribar a
ser complementaris sense necessitat
que ningú hagués de renunciar a les
seves conviccions. La reubicació del
debat polític de debò –no d’aquell al-
tre coartat pel vol gallinaci del dia a
dia parlamentari– en l’àmbit del debat
d’idees només serà possible si persones
de diferents generacions, trajectòries
ideològiques, adscripcions identitàri-
es, etc. acorden un “espai comú de
discrepància”. L’expressió pot semblar
una paradoxa, i la temptació de subs-
tuir l’agre mot “discrepància” per la
dolça paraula “trobada” és gran. Però
l’espai comú de discrepància és la
condició de possibilitat per superar,
simultàniament, l’agradable narcòtic
de la correcció política i el perillós verí
de la confrontació pura i dura. Un
exemple de la segona; l’inefable Gus-
tavo Bueno declarava fa poc al diari La
Nueva España: “Una Constitución sin posi-
bilidad de fusilar a Ibarretxe es difícil que se
mantenga”. Això no és una opinió polí-
tica, sinó un delicte clarament tipificat
al Codi Penal. El fet que la fiscalia no
actuï, o el fet que els autoanomenats
“constitucionalistes” no diguin ara ni
piu, demostra fins a quin punt és ne-

cessari construir l’esmentat
“espai comú de la discrepàn-
cia”.

El retorn dels grans debats,
en definitiva, hauria de coinci-
dir també amb l’eradicació de
bestieses com la que acabem de
citar. En aquest sentit, potser
no és casual que el concepte de
responsabilitat hagi aflorat
–arreu del món i d’una manera
espontània– en contextos ide-
ològics diversos però units, al
capdavall, per una visió de la
democràcia lligada a la idea de
racionalitat. I és que discrepar
responsablement no és altra
cosa que assumir els marges
dialèctics de la discrepància.

■ Ferran Sáez Mateu. Escriptor i professor a la
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Salsitxes de Frankfurt
P e r e R o v i r a

E
stem assistint aquests dies a un
apassionat debat intel·lectual,
d’aquells que demostren la vi-
talitat d’una cultura i la gene-

rosa audàcia dels seus membres més
ferms: qui ha d’anar i qui no ha d’anar
a Frankfurt, quins autors són dignes o
indignes de representar-hi Catalunya,
què s’ha de fer per demostrar a la fira
editorial de Frankfurt que els catalans,
encara que siguem petits, tenim la li-
teratura grossa.

La noblesa d’aquesta intenció no ens
hauria d’encegar: que a Frankfurt ens
la veuran és innegable. No ens la veu-
ran sencera, però ens la veuran; de
manera que, pel que fa a la grandària
estrictament física, més valdrà que
moderem el nostre exhibicionisme. Si,
en canvi, ens concentrem en qualitats

que no estiguin subordinades a les di-
mensions d’una literatura, com el de-
sig que la fa moure o la capacitat de
resistència, la nostra literatura podrà
passar per Frankfurt amb la moral ben
alta, i els clients que la tastin potser
quedaran contents.

La majoria dels autors catalans con-
sideren (i fan bé) que ells són els més
indicats per anar a Alemanya a de-
mostrar el vigor dels artistes de la
ploma. No hem d’atribuir aquesta
convicció a la vanitat ni a l’afany de
lucre (tothom sap que la Institució de
les Lletres Catalanes és modèlicament
austera), sinó al patriotisme i a l’espe-
rit de sacrifici que, de sempre, han ca-
racteritzat els literats del país. No ens
ha de sorprendre que n’hi hagi tants
que estiguin disponibles per anar on

els diguin i quan els ho diguin, sense
deixar-se acovardir per cap precària
condició material; ells són així: agraïts,
dòcils, lluitadors. Per això, tampoc no
ens ha d’estranyar que les autoritats
culturals catalanes confiïn tant en els
seus escriptors, que estiguin segures
que els portarn a la fira que voldran, de
franc i tot, si convé (perquè a les fires
són els tractants els que hi van per di-
ners, no el bestiar).

Els experts (no se sap ben bé en què)
asseguren que l’ocasió de Frankfurt no
es pot malgastar, i deuen tenir les seves
raons (espirituals) per creure-s’ho. Els
que no acabem de fiar-nos dels firaires
ens preguntem si, al marge dels aspectes
publicitaris i mercantils, Frankfurt tin-
drà alguna repercussió literària. Tant de
bo que en tingués unes quantes. Seria

magnífic, posem per cas, que certs es-
criptors que hi aniran tornessin escri-
vint bé, o sense haver d’amagar l’estu-
pidesa darrere del serrell de la pedante-
ria, o poèticament desflorats, per fi.

Una vegada, a Truman Capote van
demanar-li que fes una conferència so-
bre l’art d’escriure. La sala era plena de
gom a gom. Capote es va asseure, va
mirar el públic uns moments i va dir,
amb un to amable: “Suposo que en
aquesta sala hi ha moltes persones que
volen ser escriptors”. Es va sentir un
murmuri afirmatiu. “Doncs, què hi fan
aquí, per què no són a casa seva, escri-
vint?”, va preguntar Capote, rient, es va
aixecar de la cadira i va donar la confe-
rència per acabada. Aquesta mena de
veritats, no hi ha cap Frankfurt que pu-
gui canviar-les.

Ara, i es tracta de donar el cop, s’ha
d’optar per solucions inoblidables: per
exemple, no enviar a Frankfurt una
dotzena o dues d’escriptors, sinó envi-
ar-n’hi quaranta o cinquanta mil, que els
tenim, i bons! O, en lloc de lletraferits,
portar a Frankfurt una gegantesca boti-
farra, a veure si, almenys amb l’embobit,
triomfem en el país de les salsitxes.

■ Pere Rovira. Escriptor


