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S’apropen els congressos d’ERC i de
CDC, i un cop més tindrem sobre la
taula un problema transcendental:
com s’ho han de fer els partits per tal

que sigui la gent més capacitada la que arribi al
capdamunt d’aquestes organitzacions? El fet és
clau, ja que els dirigents dels partits són els que
després acostumen a ocupar càrrecs públics. No
tenir gent prou competent al capdavant dels par-
tits comporta, després, tenir mals governants. I
en el cas concret de Catalunya, el fet es paga car.
Alguns observadors asseguren que el procés se-
guit per ERC és sa, perquè obre un debat dins del
partit, defugint obscures fidelitats. No s’ho cre-
guin pas. El que està succeint al partit republicà
és el que habitualment té lloc de forma soterra-
da a la majoria de partits, amb la diferència que
aquíelsperiodistespodenferméssafareigdel’ha-
bitual. La trista realitat és que la societat catala-
na, de tot plegat, en traurà poc, perquè les acci-
ons es duen a terme d’esquena a ella. Perquè les
malformacionsdelsistemaderenovaciódelspar-
titscatalansestrobenal’arreldelprocés.Elsnos-
trespartitscreuenqueespodenoxigenarellsma-
teixos, des de dins. Res més fals –a la realitat em
remeto–. La regeneració dels partits l’ha de fer la
societat. La partitocràcia, l’endogàmia, la falta
absoluta de transpiració ve provocada perquè els
quehandeguanyarelscongressosdelspartitsno
miren cap enfora, sinó cap endins. El resultat és
l’esperat: no guanya el que té millors coses a ofe-
rir-nos, sinó aquell que més hàbilment ha bellu-
gat els ressorts del partit.

AQUESTS DARRERS MESOS OBSERVEM amb fascinació
el sistema de depuració electoral nord-americà.
La nostra gent, la nostra premsa, n’opinen com
si d’eleccions pròpies es tractés. I no precisa-
ment perquè el procés tingui lloc al país més po-
derós del món. Fa més d’un any vam passar una
febrada similar arran de les primàries franceses
–recordin que, fins i tot, se simulaven resultats
electorals a Catalunya, mitjançant enquestes de-
magògiques–. Per tant, podríem dir que es co-
mença a detectar un cert desig (inconscient, si

volen) de participar en la configuració dels can-
didats que presenten els partits. No hi ha cap
altre camí per renovar-se. És el cas nord-ameri-
cà, sobretot, on el candidat –com s’ha pogut ob-
servar amb absolutament tots els candidats de
la cursa–, rebota contra l’establishment del seu
propi partit, i on el ciutadà participa descarada-
ment en les interioritats dels partits, fins i tot
sense ser-ne militant.

ELSPROFESSIONALSDEL’IMMOBILISME en aquesta ma-
tèria sovint fan raonaments sempre interessats
i que em treuen de polleguera. Acostumen a as-
senyalar l’escassa participació que té lloc a la
recta final de les eleccions presidencials ameri-
canes. O l’abstenció britànica. Aquests crítics co-
neixen poc el caràcter anglosaxó. Obvien la na-
turalesa d’aquesta abstenció. Obliden que aques-
ta gent porta la democràcia marcada a foc –són
els únics que s’hi han deixat la pell defensant-la
de les nostres agressions–. No és el mateix abs-
tenir-se al final d’un llarg procés electoral sota el
cívic concepte “ara ja m’està bé, allò que surti ho
acataré” (entre altres raons perquè la trilla duta
a terme per les primàries és extraordinària), que
abstenir-se apel·lant a la justificada actitud del
“no vaig a votar perquè tots són uns galtes!”.

ALSAMANTSDEDESTACARL’ABSTENCIONISME nord-ame-
ricà tot volent obviar les arrels del nostre, els re-
cordaré l’anècdota següent. Sent Carrero Blan-
co president del govern espanyol, degudament
designat per Franco, va rebre la visita de l’almi-
rall en cap de l’armada dels Estats Units. El
d’aquí, pensant-se que pel fet de ser tots dos mi-
litarscomptariaamblacomplicitatdevésasaber
quines vel·leïtats antidemocràtiques, li va dir a
l’americà: “D’almirall a almirall, ¿no creu que les
campanyes electorals americanes són excessi-
ves? ¿No pensa que és un malbaratament de re-
cursos iesforçosquecaldriareformar?”. “Quèvol
que li digui? –va respondre l’altre–. Potser sí.
Peròportemaixídos-centsanys, isemblaqueens
funciona!”. Ja ho veuen. El d’aquí, un revolucio-
nari. El d’allà, un conservador.

Xavier Roig Enginyer i escriptor

Dos-centsanyspercopiar
“Alguns observadors asseguren
que el procés seguit per ERC és
sa perquè obre un debat dins
del partit, defugint obscures
fidelitats. No s’ho creguin pas”

‘Labatalla’

El 16 de maig de 1894 neix a
Barcelona Joan Salvat-Pa-
passeit, un dels poetes més
brillants de la literatura
catalana. Home de mar-
cades opinions políti-
ques, es mou entre el cris-

tianisme, el socialisme,
l’anarquisme i el catala-
nisme separatista. Sigui
com sigui, el seu pinyol
ideològic consisteix a de-
fensar l’educació i la cul-
tura com a eines bàsiques
de revolta i emancipació
(nacional o de classe), i a
lluitar a favor dels opri-
mits (els pobres, els artis-
tes, els catalans...). Així,
el 1922, participa en la
fundació d’Estat Català,
al costat de Francesc
Macià; i, el 1923, un any

abans de morir de tuber-
culosi, escriu el pròleg del
llibre La batalla, de Dani-
el Cardona.

Impressionat per l’ai-
xecament de Pasqua ir-
landès, Cardona es de-
canta per la via insurrec-
cional i militarista per
aconseguir la indepen-
dència de Catalunya. Per-
seguit, processat i con-
demnat per la dictadura
de Miguel Primo de Rive-
ra, s’exilia a França, on
patrocina la Societat

d’Estudis Militars. Viatja
a diversos països i partici-
pa en la creació de La
Bandera Negra, tot pro-
pugnant-ne una actuació
més radical que la de
Macià, amb qui trenca de-
finitivament abans dels
fets de Prats de Molló.

Posteriorment, durant
el període republicà, par-
ticipa en els fets del Sis
d’Octubre de 1934; i, en
fracassar, ha de tornar a
fugir cap a França. En els
primers mesos de la guer-

ra roman a Catalunya;
però, un cop més, se n’ha
d’exiliar, després dels fets
de Maig de 1937. I, final-
ment, a partir del 1940,
coopera activament amb
la Resistència francesa,
enquadrat al Front Nacio-
nal de Catalunya.

En qualsevol cas, més
enllà dels seus posiciona-
ments ideològics con-
crets, Salvat-Papasseit i
Cardona són un exemple
de compromís vital amb
la llibertat i la justícia.

EN DIRECTE

Sexe
a l’aula

Xavier
Gual

A l’ESO la sang s’altera tot
l’any, no només a la primave-
ra. Perquè un professor en-
tengui què s’hi cou a l’aula
necessita saber quins vin-
cles hormonals hi ha entre
els alumnes. Conèixer els
amors i els desamors és
clau. Aquella noia que, de
sobte, es posa a plorar al
mig d’una anàlisi sintàctica
o el silenci estrany i sepul-
cral del perla de la classe in-
diquen que han passat
coses que afecten directa-
ment el rendiment i l’ambi-
ent del grup. Aquestes edats
comporten, per definició,
confusió, turbulències, i
moltes vegades descobrir el
sexe abans que l’amor. Per
sort, l’educació sexual ràn-
cia i traumàtica del passat
ha quedat enrere, i tot indi-
caria que s’està fent bona
feina educativa si no fos per
les darreres estadístiques
del departament de Salut,
que marquen un augment
preocupant tant dels emba-
rassos no desitjats entre els
14 i els 17 anys, com de les
malalties de transmissió se-
xual, especialment el VIH i
la sífilis! Des de fa anys hi ha
el debat sobre la convenièn-
cia d’instal·lar màquines ex-
penedores de preservatius
als centres. Tampoc cal con-
vertir els instituts en farmà-
cies ni sex shops; però, si els
nois i noies reben prou teo-
ria, per què, després, a la
pràctica, no la segueixen?
Caldria acceptar la realitat
tal com la tenim avui i tre-
ballar des de tots els fronts
per aconseguir una sexuali-
tat responsable. Alguns i al-
gunes es pensen que són
adults, però encara conser-
ven una actitud infantil que
la societat de consum inten-
ta allargassar ben bé fins a
la trentena, quan la vida ja
fa massa temps que va de
debò, i les hipoteques i els
fills no et perdonen.

Oriol
Junqueras

CARLOTA BOADA

Escriptor
i professor

Historiador
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