
a pretensió és un full de ruta
per als propers tres-cents
anys. En un sol article? Sí i
amb rotunditat. Podríem im-
plicar que la meva necessitat

és física i rau en la impossibilitat que tinc
de respirar l’aire actual, que ve de Ma-
drid –en el moment precís de l’adjudica-
ció del terme nació, conjuntat amb la re-
surrecció del café para todos–. Ah!, si te-
niu mala llet, rumieu amb la Catalunya
optimista que tan justament ha obtingut
el suport popular (en tots dos sentits). Un
full de ruta no és un recorregut polític.
Tot i que de camí, n’ha de tenir la volun-
tat, amb un home carismàtic al darrere,
per anar cap endavant. Un home? Com,
un sol home? Veurà, lector, que en
aquest periple hi haurà de posar paraules.
No perquè no em pugui expressar en lli-
bertat, sinó perquè inventarem raons i
possibilitats que encara no han estat deli-
mitades. Una breu pinzellada per això de
l’home –en cas que sigui aquesta la via a
seguir: Colom va canviar la noció del
món i va revolucionar les condicions de
producció, riquesa i poder, gairebé fins
al dia d’avui. Tot i que comencen a reno-
var-se amb l’arribada de la destrucció re-
al del nou món que ell va descobrir. Ma-
quiavel va crear la possibilitat que el go-
vern saltés la llei i en fes una de nova.
Erasmus va trabucar la procedència del
coneixement: abans d’ell, vingué de
l’antiguitat; després, només dels canals
cristians. Luter va trencar una cadena
d’autoritat (la més ben travada de tot el
món) pel lloc més fort. Copèrnic va alçar
el poder de la ciència per convertir-la en
un nou paràmetre per judicar la nova vi-
da que creava la mateixa ciència. Resu-
mint-ho: sabem què vol dir, modificar un
paradigma de tres-cents anys.

La condició de Catalunya és una tragè-
dia? Sense fer un referèndum, molta gent
diria que sí. George Steiner afirma, so-
vint, coses importants: la primera és que
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Europa és com un gran cafè. La segona
és que la tragèdia com a forma dramàtica
no és universal. Els orientals coneixen de
sobra la violència, el dolor i els desastres
naturals o accelerats. El teatre japonès
està farcit de manifestacions ferotges i
llargues cerimònies de mort. Però repre-
sentar el patiment personal i l’heroisme
d’un individu, una família o un poble,
només succeeix en la civilització occi-
dental. La tragèdia podria ser una solució
per al nostre full de ruta, podria prendre
la forma d’una Orestíada o d’un recargo-
lament de Hamlet, o servit per una de
«freda, si us plau, altre cop i ja són tres».
Però ressuscitar la tragèdia d’un poble en
els propers tres-cents anys no em sembla
una proposta ni físicament ni química-
ment viable. No vindrà una catarsi, ni hi
haurà un festival d’estiu de l’Ajuntament
de Barcelona en el qual es programi una
temporada de desobediència civil. Ni en
pintura. Els catalans ja hem perdut el
sentit de la tragèdia, que no vol dir el sen-

tit de l’heroisme. Heroisme per guanyar
per golejada. Com? Com? Com ho fa-
rem?, em demana el lector, que sap que
ens cal un full de ruta, per arribar on? A
guanyar per golejada. Un parell de pos-
tes més i tornem a port, potser sense cap
ormeig, és clar. Puc aventurar una única
solució que ens garanteixi una vida mi-
llor com a catalans d’aquí a tres centú-
ries? Sense cap mena de dubte. Miro de
reüll l’Europa que tant hem estimat i de
la qual hem esperat meravelles. Steiner
diu que és un gran cafè! Nosaltres sabem
que no som un gran cafè! Malgrat que
tinguem molta gent convidada per les
places i els CAP del país. Malavinguts,
de cap de les maneres, mal quedats i mal-
endreçats, cap dubte que ho són. El para-
ny de l’emigració és molt fàcil de resol-
dre: el dia que el nouvingut descobreixi
que aquí està millor, perquè el deixen mi-
llorar a ell i l’entorn, deixarà de ser un
mal quedat. El nouvingut no condiciona
el full de ruta. Que poc intel·ligent, qui

ho diu! Intel·ligent? Què vol dir? No ho
sé. Sé què vol dir prendre actituds intel-
ligents, i comptar amb la immigració
hauria d’estar al capdamunt de la llista.
He dit «comptar». No pas «ignorar» o
«manipular». Comptar, que vol dir «su-
mar». Europa és un regal de la civilitza-
ció d’Accad –l’Iraq actual– fa 3.000
anys. Els accadis van inventar l’escriptu-
ra cuneïforme, i la resta la sabem. Euro-
pa ve de la paraula Erebu, que significa
«la caiguda de la llum». En l’Europa dels
grecs neix el destí comú a renéixer, com
la llum de bell nou. Václav Havel en va
fer la seva reforma i va alliberar una part
del país indivisible de Txecoslovàquia,
recorden? L’essència d’Europa rau en el
full de ruta que escriguin França, Ale-
manya i Anglaterra. La resta, a mirar, i
els aplaudiments, quan toquin, amb foto
o sense. Com és possible una personali-
tat catalana que transcendeixi? Qui està
indicat per construir-la? Un home o una
filera d’homes amb un destí?

Full de ruta: la creació d’un lobby de
pensament que tingui la missió de res-
taurar un nou ordre per a Catalunya.
Creació d’una elit de persones, vull dir.
Aquest lobby de pensament només farà
servir les actituds intel·ligents per fer
propostes i dissenyar alternatives a tots
els esdeveniments (sembla que sigui un
consell intergalàctic, ho sé). Ha de pre-
veure el flux de la política, com a art del
present, i l’ha de transcendir. Els compo-
nents del lobby seran per a tota la vida, i
les oportunitats per entrar a formar-ne
part estaran obertes a tothom que demos-
tri que la seva voluntat és el nou ordre
que li ha donat la benvinguda. Els mem-
bres del lobby explicaran amb pèls,
senyals i punts i a part que l’enemic ja no
ho és, i que el poder restarà de part de qui
conquereixi, a través d’actituds intel·li-
gents, el continuat espoli del veí que cre-
ia que això seu era, «por todos los siglos
de los siglos», mai més.

La Catalunya ferotge (II)
L’autor, després de l’acceptació de la proposta de «Catalunya és una nació», diluït el sucre de la bilateralitat a

l’Estatut, es proposa trobar un full de ruta que serveixi per canviar les coses, si més no d’aquí a tres-cents anys

tribuna | VÍCTOR BATALLÉ. Escriptor

«Som una nació», una expressió que almenys sembla que serà al preàmbul de l’Estatut,
amb el permís del Tribunal Constitucional. / ORIOL DURAN

iumenge al vespre vaig sentir
coets i vaig pensar que eren els
del Madrid que ho celebraven.

Doncs no, ahir al matí em van aclarir
que, encara que sembli mentida, la fres-
sa pirotècnica l’havia provocat un del
Barça. No és que l’home hagués perdut
la xaveta i retés un homenatge als blancs
com a bestreta del passadís que els artis-
tes culers hauran de fer demà al Berna-
beu. Tampoc era una demostració d’ale-
gria per la golejada inútil al València. El
piromusical –pel qual durant molts anys
l’acollonarem culers, merengues i es-
cèptics– el va organitzar empès per la
urgència de treure’s del cim l’artilleria
perquè la va comprar a cabassos quan en
Ronaldinho feia bicicletes sense caure
amorrat, i fa tant temps que no té excusa
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per calar foc a les metxes que el material
se li està florint. Encara que sembli
mentida, l’única cosa digna de celebrar
que va trobar el bon home era que el
Madrid perdia al camp de l’Osasuna en
el minut 83, i apa!, a emprenyar la par-
ròquia amb els patims patams de goig
perquè el líder encara no era matemàti-
cament campió i somiava que un 0-5 de
demà ajornés una mica més el moment
fatídic. Gent que hi era jura que en el mi-
nut 90 el precipitat va baixar la persiana
del bar que regenta en menys temps del
poc que van necessitar els madrilenys
per remuntar el partit. Només d’imagi-
nar-me la cara de moniato que se li va
posar, li perdono les vegades que em va
despertar la nana quan tenia motius per
llançar coets.

Els coets florits del Barça

de set en set | JOAN POYANO

er què dedicar la Galeria a un es-
pectacle que ha format part del
programa de fires figuerenques?

Doncs per dues raons. Una, que l’oferta
de la companyia El Musical Més Petit
resulta una insòlita petita meravella: sis
veus –tres homes i tres dones– i un pia-
no; un repàs sobri i exquisit per temes
més o menys coneguts, fins i tot popu-
lars, que han format part de musicals
confegits pel ja llegendari Andrew
Lloyd Webber –Jesucrist Superstar,
Evita...-; una escenografia mínima en
negre i sobretot una execució impecable
i amb ànima. El tercer bis, a cappella i
sense micròfon –l’única modernitat–,
pura delicatessen. I dues. Parlant d’àni-
ma, a aquests joves se’ls sent animosos i
entusiastes, i es nota perquè aquests
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efluvis imperceptiblement baixen de
l’escenari i no deixen cap dubte; aquests
joves, deia, a Barcelona omplen teatres
diàriament al llarg de mesos, però en
canvi a Figueres reuniren a penes uns
dos-cents espectadors que subratllaven
la buidor del teatre. A moltes persones
que, segur, els agradaria l’espectacle
potser no els ha arribat el prestigi de la
companyia: els mitjans solen subratllar
les efemèrides segons la volumetria i el
soroll que desprenen. O pot ser que el
gust per la banalitat arrela progressiva-
ment en el veïnat, tots els veïnats, per-
què bé que omple el teatre la vulgaritat
més o menys cridanera. A Figueres, per
no haver-hi no hi havia ni els regidors de
l’Ajuntament, això que –no s’ho creu-
ran– mai no paguen entrada.

Petita meravella musical

la galeria | JOAN FERRERÓS
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