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Espanya: l’ordredels factors
L’ordre dels factors no altera

el producte”. Aquesta va ser
una de les primeres veritats
absolutes que ens van ense

nyar, enmatemàtiques. Doncs bé, en po
lítica hi ha un axioma absolut i contrari a
l’anterior: “L’ordre dels factors sempre
altera el producte”.
La política ha de consistir, crec, a

buscar solucions als problemes de la so
cietat que els polítics aspiren a governar.
Per això, els polítics aspiren a conquerir
el poder. I per conquerir el poder han de
convèncer els ciutadans que estan en po
sició de solucionar els principals proble
mes de la societat i donar
resposta als anhels concrets
de la població.
Els problemes del país i

els problemes de la gent: ai
xò és el que ha de tenir en
compte tot polític, ja estigui
en el poder o en l’oposició,
en majoria o en minoria. És
veritat que la política, a més
d’això, témolts altres ingre
dients, però tots són secun
daris i han d’estar al servei
dels factors principals.
Ja ho deia sir Winston

Churchill: “Jo estic a favor
dels arranjaments i expedi
ents provisionals. M’agra
daria fer que la gent, la que
viu en aquestmón en lama
teixa època que jo, estigués
més ben alimentada i fos, en
termes generals, més feliç.
Si, amés, beneficio la posteritat,moltmi
llor; però jo no sacrificaria la meva prò
pia generació per un principi –per elevat
que sigui– o una veritat –per gran que si
gui–”. D’acord amb aquesta idea, que
subscriuria tota bona persona raonable,
la política és qüestió de posar en ordre
els factors socials.
AEspanya–en elmoment actual i en el

moment actual d’Europa– no hauria de
ser difícil per als polítics, fins i tot per als
actuals, dissenyar un cert “ordre dels
factors”.
Espanya té moltes tasques per afron

tar. Per esmentarne algunes: 1. valorar
el paper –més important, menys o irre
llevant– que Espanya ha d’exercir a Eu
ropa i al món globalitzat; 2. la superació

–encara que sigui transitòria, amitjà ter
mini–de les diverses crisis institucionals
que patim: articulació de l’Estat, cor
rupció, descreença en la política, etcè
tera; 3. l’atac decidit –encara que sigui
mesurat, pactat i possibilista, i mai ma
ximalista o llibresc– contra les causes de
la insuportable i creixent desigualtat
social; 4. la preservació de les presta
cions bàsiques de l’Estat social de Dret, i
5. la millora i consolidació d’un sistema
democraticorepresentatiu, racional, ba
lancejat (Ai, Montesquieu i Hamilton!),
il∙lustrat, transparent i més equitatiu.
Jo crec que aquest –o un de molt sem

blant i susceptible d’enriquiment– és
l’“ordre dels factors” dels problemes
d’Espanya. Crec que és possible, i neces
sari, abordarlos per ordre i amb ordre.
Crec que és necessari, i possible, que es
produeixin acords i que es pactin pro
grames per abordarlos. I crec en la polí
tica amb majúscules i gestionada per
personatges solvents, amb caràcter, i

madurs. Però estic convençut que els po
lítics actuals –de tots els colors i mati
sos– no estan captant la transcendència
del moment de la història que estem vi
vint. M’explico.
Espanya pot exercir un paper diferent

–i més després del Brexit–, a Europa i al
món, si tenim un govern fort, amb un
programa sòlid i pactat; les crisis
institucionals no poden ser abordades
sense pactes gaire majoritaris; la
reducció de la desigualtat necessita
polítiques que excedeixin dels marcs
nacionals i els programes tòpics dels
partits; el manteniment de l’Estat social

deDret, ara com ara, només
es pot garantir, més enllà
dels estats, amb polítiques
globals que contrarestin la
recepta inhumana de l’aus
teritat; la millora del règim
democràtic requereix,
d’una banda, transaccions,
i, de l’altra, renúncies a
posicions avantatgistes o
maximalistes... És el mo
ment de la grandesa i el
compromís. Necessitem
propostes possibilistes i
pactades, d’una banda, i lí
ders compromesos amb la
societat, de l’altra. Es tracta
de propostes que, com va
dir Skidelsky, “no facin
gairemal si no funcionen”. I
líders polítics que no es
preocupin tant de preservar
o millorar la seva posició

personal, ni d’apel∙lar a la pròpia puresa
virginal.
El que importa és la gent, i el país. I a la

gent, dit sigui amb cruesa, li importa un
rave el destí personal dels polítics i el pes
relatiu dels partits. A la gent li importen
els seus problemes, d’una banda; i la ca
pacitat que tingui el seu país per oferir
feina i per donar de menjar cada dia, de
l’altra.
Totes les altres coses són canviar l’or

dre dels factors socials. La qual cosa, a
més d’alterar el producte, deteriora,
molt a fons, els mateixos factors polítics.
“Efímer és elmoment en què la grandesa
es lliura als pusil∙lànimes, i la sort no tor
narà a ells per segona vegada”, que va dir
Stefan Zweig.c

José Rodríguez de la Borbolla

Els polítics actuals
no estan captant
la transcendència del
moment que estem vivint

S’ha pogut veure recent
ment al festival Grec Les
bruixes de Salem, una de
les obres més conegudes i

representades d’Arthur Miller, en
traducció d’Eduardo Mendoza i
muntatge d’Andrés Lima. El famós
dramaturg nordamericà, tot recor
dant com va sorgir la idea d’agafar
una història del 1692 per parlar del
que passava al seu país als anys cin
quanta, es refereix a “la irrealitat que
m’envoltava”, un clima de creixent
sospita i persecució sobre tot allò que
era considerat comunista o simple
ment progressista. Segons Miller, la
guerra freda va modificar la menta
litat dels nordamericans molt ràpi
dament, “les paraules s’havien tornat
temibles” i molts pensaven –segura
ment amb tota la raó–que l’FBI havia
intervingut els telèfons. “L’im
portant en aquest cas –apunta el
cèlebre autor– és que res d’això no
era un secret. Tothom tenia una idea
precisa del que passava, però, com
em va succeir a mi, se sentia im
potent per reaccionar. I encara avui
crec que no puc transmetre adequa
dament la densitat que tenia l’atmos
fera del període, amb tal rapidesa el
que indigna s’havia convertit en la
norma acceptada”.
Impotència davant una inversió

general de valors: el que indigna
qualsevol persona de bé esdevé nor
mal i corrent per a una majoria. Da
vant això, l’abús de poder està servit i
pot, fins i tot, mostrarse com a tal, a
cavall de l’obscenitat i el cinisme, tot
negant sense problema el que és ben
evident.Miller sentia impotència da
vant el clima paranoic que va fer pos
sible la croada del senadorMcCarthy
contra centenars de dones i homes
que erendelatats ambelméspur estil
inquisitorial. I va escriureLes bruixes
de Salem com “un intent de tornar la

realitat a la vida, una realitat palpable
i estructurada, una obra d’art creada
a fi d’interpretar una obra d’art ante
rior que es deia realitat però no ho
era”. PerMiller quedava clar que “vi
víem en una forma d’art, unametàfo
ra que ja no tenia història però que,
per increïble que sembli, de sobte es
va apoderar del país”.
El cas Bárcenas ja ha passat als es

cenaris gràcies al jove dramaturg
JordiCasanovas. Quan veuremaltres
figures de la irrealitat oficial que ens
envolta convertides també en matè
ria teatral? N’hi ha de sobres, esclar.
Uncomissari depolicia revela davant
el jutge certes operacions, sorgeixen
converses inquietants d’un despatx
ministerial, qui hadedimitir noho fa,
el que indigna (en una democràcia)
sembla norma acceptada també ara i
aquí, augmenten els vots als respon
sables d’aquesta obra d’art que colo
nitza la nostra actualitat… Ens urgeix
tornar la realitat a la vidapública, que
ha estat desplaçada des de fa dies per
una farsa fosca que ens empassem
–perplexos– amb la mateixa impo
tència espessa de la qual parlava Art
hur Miller. “Les bruixes mereixen la
foguera”, és el que pensen molts.c

Bruixes
contra l’irreal

Ens urgeix tornar la
realitat a la vida pública,
que ha estat desplaçada
fa dies per una farsa fosca

FrancescMarc
Álvaro

Tota la vida he participat, for
ça activament, en converses
que troben grans diferències
entre la manera de compor

tarse dels homes i les dones. Diferèn
cies en la manera de viure la feina,
l’amor, l’amistat, el sexe, la cuina, la
tecnologia, la volta ciclista, la cria de
fills o qualsevol cosa que se’ns ocorri.
No hi ha ni un sol tema en el qual no se
suposi que reaccionem de manera di
ferent. Els homes són menys això o
més això allò altre; les dones són més
això altre o menys allò, diem, segons
convingui. Estirar argument de gènere
és molt agraït.
Ja saps com són els homes, em diu

precisament una noia molt jove. Tant,
que a la seva boca la frase grinyola.Ha
verla dit jo, com segurament estava a
punt de fer, m’hauria semblat normal.
Però sentirla dir a algú ambunpírcing
a la llengua fa que la idea faci olor de
naftalina. Doncs no, no sé com són els
homes, dic de sobte, sorprenentme a
mi mateixa.
Perquè, a veure, de quins homes es

taríem parlant?, em sento que afegei
xo, dels homes cultes?, dels incultes?,

dels baixets, els alts, els calbs, els tí
mids, els tafaners, els afectuosos, els
desnonats, els poderosos, els peluts?
La jove em clava els ulls amb un silenci
glaçat. Però he agafat embranzida. Di
gues, a quins homes ens referim exac
tament? La noia es manté immòbil
comun llangardaix. I demanera sobta
da, amb un admirable gir de la seva
llengua rosada, m’ensenya el seu pír
cing, diminut i brillant.
Em pregunto què pretén dir amb

això. Per a què em deixa anar el pír

cing. Potser es tracta d’una resposta en
clau secreta que jo he de desxifrar. Pe
rò la idea de desactivar els arguments
de gènere m’excita, i em decideixo a
continuar parlant. Tampoc no sé com
són les dones, dic, no en tinc ni idea.
Un altre silenci cau sobre mi. El pír
cing torna a treure el cap entre els seus
llavis, ara ambuna lentitud encaramés
intimidatòria.
Lamento no tenir un xiclet a la boca

per tornarli una bombolla; encara que
benmirat, al costat seu seria fer el ridí
cul. I continuo argumentant. Si no tinc
clar com sóc jo, i encara menys tu, i et
tinc aquí davant, per quins set sous
sabré com són tots aquells milions i
milions d’homes i dones que pul∙lulen
pel planeta i que no he vist en la meva
vida?, dic. Però tement una nova sorti
da del pírcing de conseqüències im
previsibles, trobo la manera de con
cloure la qüestió.
Bé, si et dic la veritat, hi ha una cosa

dels homes que sé: podem afirmar,
sense por d’equivocarnos, que són és
sers humans més ben pagats que nos
altres. Nom’atreviria a dir que això ho
expliqui tot, afegeixo, però gairebé.

La noia
del pírcing

Hi ha una cosa
dels homes que sé: són
éssers humansmés ben
pagats que nosaltres
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