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La difícil
construcció
de la
democràcia

Història❚ Francesc Vilanova

Les llibertats democràtiques es van mostrar al carrer
AVUI

Deu fer un parell d’anys que
Blanca Busquets va publicar

Tren a Puigcerdà, una novel·la am-
bientada en un vagó de tren esta-
cionat per culpa d’una inesperada
avaria entre Vic i Manlleu un dia
d’hivern. Els mecanismes de segu-
retat bloquegen les portes del
comboi, la calefacció deixa de fun-
cionar i mentre esperen que el pro-
blema es resolgui els dotze ocu-
pants del vagó es lliuren a les seves
fantasies particulars. Tren a Puig-
cerdà és, precisament, la reproduc-
ció, a raó d’un per capítol, dels
dotze soliloquis i la seva lectura
ens permetrà veure que, tot i les di-
ferents procedències i característi-
ques dels personatges atrapats al

Novel·la❚ Joan Josep Isern

Quan el passat torna
vagó, les seves vides estan estreta-
ment relacionades sense que cap
en sigui conscient.

Ara, amb Vés a saber on és el
cel, Blanca Busquets fa una volta
més al mecanisme i ens ofereix una
altra història ambientada en un es-
cenari únic –el tanatori de les Corts
de Barcelona– i també amb una
sèrie d’històries divergents en apa-
rença que acabaran trenant-se al
voltant d’un fil argumental únic per
mitjà d’un procés sobre el qual
m’abstindré de donar més detalls
per respecte al dret del lector a
mantenir l’enjòlit.

En tot cas, d’una novel·la a l’altra
m’ha semblat percebre un pas en-
davant pel que fa a l’ambició de

Blanca Busquets a l’hora d’estruc-
turar narrativament la història que
tenia entre mans. A Vés a saber on
és el cel el punt de vista és únic
–Roger, un professional de la ràdio
en el cim del seu èxit, és la princi-
pal veu narrativa–, cosa que afe-
geix un complement de dificultat a
la manera de presentar el relat da-
vant del lector. Un repte del qual
l’autora gairebé sempre se’n surt
de manera airosa, tot i que estic
convençut que un desenvolupa-
ment més concís de la primera part
del llibre –fins a la pàgina 110– hau-
ria ajudat el lector a entrar molt mi-
llor en el text.

On crec, però, que la nova
novel·la no supera l’anterior és en

el gruix de la trama argumental
que li dóna suport. Una trama aga-
fada pels pèls que flaqueja nota-
blement per la banda de la ver-
semblança. Les coincidències que
disparen i que culminen la història,
el trauma psicològic del principal
personatge femení, fins i tot el fet
que un tanatori com el de les Corts
tingui només dos difunts en vetlla,
les reaccions de Roger i el seu en-
torn professional..., tot plegat,
sense patir mancances escandalo-
ses, grinyola més del compte i
acaba donant a la novel·la una di-
mensió de grand guignol que estic
segur que no figurava entre els ob-
jectius de l’autora quan va posar en
marxa el seu projecte.❋

La configuració
de la democràcia
a Espanya

Pere Ysàs (editor)
Eumo
Vic, 2009
Preu: 32 euros
Pàgines: 254

El simposi ‘La
configuració de
la democràcia a
Espanya’ ha generat
un volum amb el
textos del seus
ponents: Lluís
Bassets, Joan Botella,
Rafael Díaz Salazar,
J.M. Marín, Carlos
Navajas, J. Pérez
Royo, Josep
Ramoneda, Ferran
Requejo i Josep M.
Vallès, editat amb
cura i comentat pel
catedràtic de la UAB
Pere Ysàs
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Vés a saber
on és el cel

Blanca Busquets
Rosa dels Vents
Barcelona, 2009
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Pàgines: 206

1 2 3 4 5

podem parlar d’un nivell d’excel·lèn-
cia que pot competir amb bona part
dels nostres veïns europeus. Aques-
ta mena de llibres no seran els més
venuts el dia de Sant Jordi, però, per-
què ens entenguem bé, el darrer
bestseller de Javier Cercas no fóra
possible sense els treballs previs de

molta gent, entre d’altres d’un espe-
cialista reconegut com Carlos Nava-
jas, que en el simposi va presentar
un text molt ben travat sobre Els mi-
litars i la democràcia.

Aquesta és la grandesa d’aques-
ta mena de publicacions. L’escuma
de certs llibres no podria existir

sense el llevat d’aquests altres. Lle-
gir les deu tesis de Josep Ramone-
da sobre els intel·lectuals i la Tran-
sició és un luxe, pel que tenen d’in-
teressant i polèmic. O endinsar-se
en el text de Lluís Bassets sobre els
mitjans de comunicació és una des-
coberta constant de les esperances
i frustracions, els èxits i els fracas-
sos, els errors i els encerts d’això
que s’havia anomenat el quart
poder. Josep M. Vallès ens ofereix
una anàlisi detallada de les elecci-
ons de juny del 1977, les que van
obrir la porta al procés de construc-
ció de la democràcia a Espanya. Ja-
vier Pérez Royo es passeja pel pai-
satge constitucional amb sentit crític
i una conclusió contundent: “De tots
els processos constituents de la his-
tòria d’Espanya, el de 1977-1978 ha
estat, amb molta diferència, el més
condicionat pel passat”. Joan Bote-
lla sobre el sistema de partits polí-
tics; Ferran Requejo i l’Estat de les
autonomies; José M. Marín, que ens
porta una qüestió gairebé oblidada,
ara que –diuen– la lluita de classes
va desaparèixer amb el Mur el 1989,
com és el paper de patronals i sindi-
cats de classe en etapes tan delica-
des políticament i social; i Rafael
Díaz Salazar i la detallada dissecció
del món de l’Església catòlica. Tots
ens ofereixen una visió no gens
complaent del procés de construc-
ció de la democràcia espanyola. Al
contrari, el rigor dels treballs pre-
sentats fa encara més evidents les
deficiències, autocomplaences i su-
perficialitat de la literatura oficial i
oficialista sobre la Transició.

No serà un bestseller, però és una
gran notícia de com el món acadèmic
català treballa, i molt seriosament.❋

Uns mesos després d’ha
ver-se celebrat el sim-
posi interdisciplinari La
configuració de la de-

mocràcia a Espanya, organitzat pel
Centre d’Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica (UAB), ar-
riba a mans dels lectors interessats
el volum amb els textos del seus po-
nents: Lluís Bassets, Joan Botella,
Rafael Díaz Salazar, J.M. Marín, Car-
los Navajas, J. Pérez Royo, Josep Ra-
moneda, Ferran Requejo i Josep M.
Vallès. La nòmina ja revela la carac-
terística central del volum: l’aproxi-
mació, des d’angles molt diversos,
al procés de construcció de la de-
mocràcia a Espanya, de les elecci-
ons del 1977 i el procés de confecció
de la Constitució al paper i la situa-
ció dels mitjans de comunicació, les
inquietuds de l’exèrcit i l’estat d’es-
perit (mai més ben dit) de l’Església
catòlica. Tot plegat, editat amb cura
i comentat pel catedràtic de la UAB
Pere Ysàs, un dels millors especia-
listes espanyols en l’anàlisi de la crisi
final del franquisme i els anys de la
Transició democràtica.

Un volum d’aquestes característi-
ques –col·lectiu, amb algunes desi-
gualtats a causa de la naturalesa dels
textos: alguns han estat transcrits di-
rectament de les intervencions orals
i d’altres són textos molt treballats i
amb un aparell crític notable– no
convida a convertir-se en un bestse-
ller, en absolut. En canvi, ens permet
reflexions sobre una qüestió a vega-
des una mica menyspreada: l’alta
qualitat de la literatura científica que
prové del món universitari català
(també anomenat acadèmic, pro-
nunciant el mot com si hom escopís
a terra). Sigui en el terreny que sigui,


