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U
n dels meus projectes, per
quan tingui una estona lliure,
és escriure una obra de teatre
en la qual faré parlar llarga-

ment Salvador Espriu i Josep Tarrade-
llas, el poeta nacional conegut per tot-
hom i el president inesperat del qual
poquíssims catalans en sabien res abans
que tornés de l’exili. És una idea que em
va venir al cap llegint l’excel·lent biogra-
fia que l’amic Agustí Pons ha escrit sobre
el mític escriptor d’Arenys de Mar, Es-
priu, transparent (Proa). Pons explica, en-
tre d’altres detalls, que ambdós personat-
ges es van conèixer un dia de març de
1977 a la platja deCanet, al Rosselló, i tam-
bé conta que Espriu va mostrar la seva
simpatia i afecte per
Montserrat Tarrade-
llas, la filla discapaci-
tada del polític. Us
imagineu aquella con-
versa, entre dos figu-
res tan diferents i amb
referents tan allu-
nyats? Un intel·lectu-
al de l’interior i un ho-
me d’acció de la diàs-
pora, un idealista i un
pragmàtic, un obses-
siu dels mots i un ob-
sessiu del poder, etcè-
tera.
Amb tot, allò que

més em crida l’aten-
ció és una carta d’Es-
priu a Ricard Salvat
del mes d’agost de
1965, en la qual parla
dels escriptors de
l’exili en termes poc
amables: “Crec que
els de l’exili toquen campanes, ni fan ni
deixen fer i, en general, no tenen ni la
més petita autoritat moral i la varen per-
dre assassinant o deixant assassinar, cre-
mar i robar del 36 al 39. I, a més, varen
perdre. Per estupidesa i per covardia:
aquesta és la meva visió. Cal, política-
ment, fer foc nou, partir de zero, no d’en
Tarradellas, en ellmateix una bona perso-
na. I l’essència o l’ànima, o el que sigui,
del país l’hem mantinguda i l’hem salva-
da (potser) nosaltres, és a dir, quatre in-
tel·lectuals que ens hem quedat, que no
hem claudicat i que hem treballat. I vet-li
aquí. A més, per sort o per desgràcia, el
món del 65 no té res a veure amb el del
39. Desitjo que aquests dissortats i culpo-
sos vells no tornin. Almenys, no com a
grup. Que es vinguin a morir al país un

per un, i que callin. I que deixin fer als
joves, no a nosaltres, que hemmantingut,
sinó a vostès, que han de realitzar i cons-
truir”. La carta –divulgada perNúria San-
tamaria i recuperada per Pons en la seva
investigació– ésmés llarga i entra en d’al-
tres consideracions, però el fragment es-
mentat ens permet constatar la duresa
amb què Espriu observava les generaci-
ons precedents, responsables de la guer-
ra i de l’ensulsiada.
Dotze anysmés tard d’aquest judici tan

sever del poeta, el president Tarradellas
va tornar aCatalunyamitjançant una ope-
ració d’Estat que permetia assolir, a la ve-
gada, dos objectius. Primer: donar una
resposta a la demanda d’autonomia amb

el restabliment per decret de la Generali-
tat, única incrustació de la legalitat repu-
blicana en la transició espanyola. Segon:
frenar el protagonisme dels polítics joves
catalans que –per dir-ho comEspriu– ha-
vien de fer “foc nou”, especialment el del
socialista Joan Reventós i el del comunis-
ta Antoni Gutiérrez Díaz, líders dels dos
partits que havien tret més vots a Catalu-
nya en les primeres eleccions generals
després de la dictadura; una Catalunya
decantada cap a l’esquerra era una reali-
tat que preocupava el govern de Suárez i
els poders fàctics del moment.
El retorn de Tarradellas establia una

continuïtat amb el passat recent de l’auto-
govern a canvi de posar en el centre del
tauler de la transició a Catalunya un líder
veterà que no responia per res a la lògica

dels partits. Madrid se sabia Maquiavel
més bé que els dirigents de l’Assemblea
de Catalunya. Aquell líder inesperat,
patriarcal i amb el pedigrí de l’exili, absor-
bia l’adhesió popular des del càrrec presi-
dencial, era un símbol més que un actor
amb poder. Memòria contra veritat. Aquí
teníemcineastes inspirats però l’Estat dis-
posava de serveis secrets. El passat ajuda-
va –deien– a construir el futur a canvi de
mantenir el present en segon terme. Però
el món del 1977 –com ja havia subratllat
Espriu anys abans– no tenia res a veure
amb el del 1939. Durant el trajecte en au-
tomòbil entre l’aeroport del Prat i el cen-
tre de Barcelona, el dia de la seva arriba-
da triomfal, Tarradellas va adonar-se que

allí on antany hi ha-
via horts imasos apa-
reixien els blocs de
pisos de Bellvitge. El
paisatge i el paisa-
natge havien canviat
mentreEspriu canta-
va la necessitat de re-
fer els ponts de dià-
leg, els de debò, els
que es basen en el
respecte.
El poeta nacional

va ser desmentit
pels estrategs de la
transició. Els versos
d’Espriu van ser ban-
dera de lluita contra
el tirà, però la parti-
da la van guanyar els
astuts redactors d’in-
formes d’intel·ligèn-
cia. En la foto final,
la gent –els que teni-
en ganes de llibertat,

amnistia i Estatut d’Autonomia i els que
van sumar-s’hi– no va trobar diferències
entre el missatge de La pell de brau i la
famosa frase del “ja sóc aquí”, tot anava
en lamateixa direcció. La resistència cul-
tural interior, la nostàlgia de l’exili, els càl-
culs dels nous partits, l’obrerismemobilit-
zat i els anhels dels sectors més politit-
zats del jovent s’anaven sumant a un únic
corrent de canvi. Les reticències de 1965
s’havien silenciat o apaivagat el 1977, en-
cara que Josep Benet i alguns pocs més
no van voler fer veure que s’ho creien. La
unitat no va ser mai la unitat.
Sepharad va quedar colgada a les gol-

fesmentre hi ha qui avuimalda per inven-
tar-se un nou Tarradellas.c
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Fomentar lavocació

E
n analitzar la Gran Guerra
del 1914 es va dir que havia
estat la primera guerra dels
pobles. De fet, van caure

quatre imperis a Europa, es va procla-
mar la Revolució d’Octubre a Petro-
grad, van néixer un bon grapat de
nous estats de les cendres d’empera-
dors i reis caiguts, es van utilitzar per
primera vegada armes de destrucció
massiva, uns anys després es va ator-
gar el dret de vot a les dones a Europa
i les masses van ser el fonament de les
democràcies que es van anar impo-
sant si les guerres o les dictadures ho
permetien.
El segle passat va ser testimoni de

nombroses guerres civils. La indepen-
dència d’Irlanda va estar precedida
d’una guerra civil de dos anys. L’arri-
bada de Mao Zedong al poder el 1949
culminava una llarga marxa en contra
dels nacionalistes de Chiang Kai-shek
que es refugiarien a Taiwan. Rússia
va viure durs enfrontaments entre els
exèrcits roig i blanc amb un triomfal
Trotski que acabaria amb aquells que
volien frenar la revolució de Lenin.
Què els explicaré de la guerra civil es-
panyola. Hi ha hagut conflictes fra-

terns a Uganda, Angola, Malàisia i en
altres països que no van saber saldar
en pau el període postcolonial. S’esti-
ma en uns 80 milions les persones
mortes en les guerres del segle XX.
Si venim d’un segle de guerres en-

tre pobles, podem estar davant un
llarg període de guerres entre perso-
nes, ètnies i estats les fronteres dels
quals es van dibuixar per primera ve-
gada en els últims cent anys. Els exèr-
cits ja no es despleguen amb els cente-
nars de milers de soldats que van ser
sacrificats en les guerres mundials.
L’artilleria ja no serveix.
Les guerres es lliuraran amb la co-

vardia dels drones i amb armes que
passaran pels ordinadors i per espies
informàtics que penetraran a les en-
tranyes dels estats majors. Màxima
eficàcia destructiva imínim risc perso-
nal. Guerres de cost baix que ja no són
per ocupar territoris sinó per destruir
règims adversos, fallits o classificats
com a terroristes.
Hi haurà guerra civil a Egipte o es

limitarà el conflicte a prolongats en-
frontaments? Egipte és un poble dur
peròmenys violent que altres nacions
més recents. Però el llenguatge incen-
diari que precedeix les confronta-
cions civils el veiem en les dues fac-
cions manifestant-se en places, en les
paraules feixista, apòstata i traïdor
que es creuen entre islàmics i laics.
Mentre l’exèrcit no es trenqui, no sem-
bla que hagi d’haver-hi guerra civil.
Però el segle discorre amb lesmani-

festacions al marge o en contra de la
política. Ho veiem a Turquia, al Bra-
sil, a Egipte, a Suècia, a França i ho
veurem aquí. La inestabilitat social es
duplica quan la despesa pública des-
cendeix un 5 per cent per sota del
PIB. Ho llegeixo a The Economist. Les
turbulències socials estan escrites a la
paret. L’aroma putrefacta de la cor-
rupció política pot encendre lametxa.
Tant de bo m’equivoqui.c
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C
al defensar la idea de vocació.
Tradicionalment, per vocació
s’entenia la religiosa. Així, fins i
tot no fa molt es parlava de la

“crisi de vocacions”. Eren les religioses.
Perquè vocació és crida, el senyal que l’im-
pel·leix a un a actuar o servir desinteressa-
dament i de pròpia voluntat. El sociòleg
Max Weber va tractar de la vocació del
científic i del polític, però ja en sentit secu-
lar, com a professió.
Però la cultura política progressista ha

estat reticent a aquesta idea, com a les de
família, seguretat o esforç, entre d’altres.
Però no podem deixar de defensar la idea i
la realitat de la vocació. Més encara en
aquest temps de crisi econòmica. Tot indi-
vidu ha de voler saber fer alguna cosa i fer-
la bé. La resta vindrà de més a més. La jo-
ventut ha de ser lliure per triar el que vol

ser. Però ha de voler ser, abans que res.
Que cadascú es dediqui al que li vingui de
gust, però que vingui de gust i ho faci bé.
La qual cosa requereix una certa dosi de
vocació. Si els polítics o els economistes
tinguessin més vocació, les coses anirien
millor.Un gran problema avui és que la po-
lítica està perdent vocacions. Pocs volen
de debò ser polítics. Però això és dolent
per als interessos públics i per a la demo-
cràcia. No es pot entrar en una professió o
ofici sense que ens interessi en profunditat
i sense esforçar-nos a fer bé el que, al cap i
a la fi, hem triat lliurement de fer.
Si avui necessitem emprenedors, o lí-

ders, com es pot emprendre, liderar, sense
tenir vocació? Per ser negociant o ascen-
dir en un cos de funcionaris no fa falta te-
nir vocació. Però per ser empresari o servi-
dor públic, sí. I el mateix es por dir per a

gairebé totes les activitats. Un home o una
dona han de tenir la tendència, des de
molt joves, a treballar en una cosa que els
agradi i a comprometre’s-hi.
Tot plegat té a veure amb la nostra crisi

actual. A Catalunya, amb prou feines una
quarta part del PIB prové de la indústria.
Gairebé tot és serveis. Però és la indústria
i l’exportació allò que ens traurà de la cri-
si. Ja es veu alguna llum, i es deu a profes-
sionals i empresaris amb formació i amb
desitjos d’obrir-se a l’exterior. I si a més a
més tenim vocació, la iniciativa va millor i
correm menys risc de defallir. I fins i tot
de fallar. Fer el que ens agrada i fer-ho bé,
vet aquí la clau. Perquè en escollir una ocu-
pació afavorim el lliure fons personal. Pe-
rò que cadascú ho faci el millor que sàpiga
i que no retrocedeixi. No s’ha de tenir por,
doncs, a defensar la vocació.c

El segle discorre amb
grans manifestacions
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