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Lapermanentpor al canvi
Dos segles de liberalisme no han

fet desaparèixer de la vida polí
tica espanyola la voluntat dels
governants, de tota mena de

colors, de voler convertir els règims polí
tics en patrimoni propi. La classe dirigent
espanyola ha tendit a controlar no sols les
administracions públiques, seguint sem
pre el model centralista, sinó fins i tot ha
cercat de mediatitzar el poder judicial i
subordinar el legislatiu als seus interessos.
Ja en els inicis del liberalisme, la resis
tència dels governants a deixar el poder
fou tan notable que fins a l’any 1875 pràc
ticament l’únic instrument de canvi po
lític a Espanya era el cop d’Estat militar.
La voluntat resistent dels governants va
persistir i la por a qualsevol canvi polític
seriós ha quedat manifestada en el fet que
en dos segles mai una Constitució espa
nyola ha estat reformada profundament
per adequarla a les necessitats de la so
cietat. Mai hi ha hagut a Espanya cultura
política de consensuar grans reformes
constitucionals.
El règim de la Restaura

ció és unmal exemple que
caldria tenir present. La
resistència dels partits di
nàstics, conservador i li
beral, a la reforma de la
Constitució canovista de
1876 fou el que provocà la
crisi de l’any 1917. Llavors,
un govern indecís i atemo
rit pel fet de no controlar
el Congrés va optar per la
solució autoritària de tan
car les Corts, governar per
decret llei i establir la cen
sura de premsa, fet que
provocà la rebel∙lió d’una
bona part dels parlamen
taris. Aquests, desafiant el
govern, exigiren obrir un
procés constituent. La for
ta pressió popular i de les forces externes
al règim –republicans, socialistes i anar
cosindicalistes–, manifestada en la vaga
general del mes d’agost, va fer que els re
formistes moderats, com la gent de la Lli
ga Regionalista, acabessin pactant amb els
dinàstics. Fou una falsa solució perquè els
nous governs de concentració eren més
defensius que reformadors i no feren més
que allargar l’agonia d’aquell règim que
fou escombrat pel vot popular l’abril del
1931.
Hi ha qui sosté que l’actual règim cons

titucional està a punt d’entrar en una crisi
política similar a la de fa un segle. LaCarta

Magna de 1978 dona signes d’esgotament.
Les causes han estat múltiples i són prou
conegudes: deteriorament de les institu
cions de l’Estat, aplicació esbiaixada de la
pròpia Constitució, abusos governamen
tals, descrèdit del TC i dels partits, cor
rupció sistèmica. L’actituddelGovernRa
joy aquests anys, en no oferir cap solució
política a la qüestió catalana, ha portat a
actitudsde“rebel∙lió”nosols contraelGo

vern sinó també contra el règimpolític ac
tual, que és percebut per molts catalans
com un patrimoni exclusiu dels nous
“partits dinàstics”: el PP i el PSOE.
El PP no manifesta cap interès per pro

cedir a una reforma constitucional perquè
considera que témolt a perdre i poc a gua
nyar.Ésunpartit envellit i força acomodat
a la situació actual. Aznar, durant el seu
segon govern, fou el responsable del tren
cament del pacte constitucional del 1978
en retornar a l’espanyolisme més ranci i
bloquejar qualsevol proposta de reco
neixement de la pluralitat nacional de
l’Estat. I Rajoy ha anat més lluny en radi
calitzar i judicialitzar unproblemapolític,
com el català, que fa uns anys tenia possi
bilitats d’entesa, a poca voluntat que hom
hi posés.
El cas del PSOE és força similar. Els so

cialistes només parlen de federalisme i re
forma constitucional quan estan a l’oposi
ció, però en arribar al govern s’obliden de
les proclames emfàtiques: quants anys fa
que sentim això de la “nació de nacions”
sense passar de la teoria a la pràctica?
Quan governen els socialistes tornen al ja
cobinisme centralista que tant els agrada i
els beneficia. La deslleialtat de Rodríguez
Zapatero i del PSOE amb l’Estatut català
del 2006 hauria de servir d’experiència
sobre la volubilitat de les seves promeses.
La fossilització de la Constitució de

1978 és evident com a resultat de l’ob
solescència del pacte entre els exfranquis
tes i els demòcrates que va permetre la
seva aprovació. És un text ple de compro
misos fruit d’aquella excepcional conjun
tura que avui ni responen a la realitat ni
donen solució als problemes d’una so
cietat del segle XXI. No adonarse’n re
flecteix l’absència d’autèntics homes
d’Estat a l’Espanya d’avui. És preocupant
veure polítics que només actuen en funció
dels interessos del seu partit sense l’audà

cia d’abordar els princi
pals problemes de la so
cietat. Persistir en aquesta
ceguesa immobilista, de la
qual el Govern Rajoy n’és
el símbol més genuí, és in
crementar la crisi del rè
gim constitucional. És una
actitud que fins i tot The
New York Times ha cen
surat.
Avui, a Espanya, la clas

se dirigent no té cap pro
jecte polític i sembla adop
tar comaúnica consigna el
“governar és resistir” del
general Narváez. No, se
nyors, no. Governar no és
resistir. Governar és ser
valent i adonarse que es
tem davant d’un radical

canvi d’època a Espanya i al món i que cal
anticipar els possibles escenaris i propo
sar solucions mirant de convèncer el mà
xim de ciutadans. La passivitat davant els
problemes i la por als canvis necessaris
sempre han conduït a un trencament.
Quan hom pretén allargar la vida d’un rè
gim desacreditat i d’una Constitució cada
copmés deslegitimada s’està precipitant a
la fi d’ambdós per una via traumàtica.
Aquesta és, agradi o no, l’experiència de la
història hispànica.c

No imagino cap mot amb
prou categoria per comen
çar el text. L’idioma és ric
en sinònims elogiosos i tots

tindrien cabuda en un article que li és
dedicat, però, alhora, tots serien defi
citaris. Josep Maria Flotats és molt
més del que les paraules descriuen
perquè no és un actor de teatre, sinó el
teatre en ell mateix, aquella mena de
teatre que esdevé un espectacle mà
gic, intens i emocionant. La paraula
feta gest, el gest fet emoció, l’emoció
feta tribut a la paraula, i de tot plegat,
la copa de la cultura alçada al bell mig
de l’escenari. És enFlotats l’homeque,
com ha dit Roser Gauchola, “ens va
portar Europa a casa quan per nosal
tres Europa era França”.
L’acaben de fer honoris causa per la

Universitat Autònoma de Barcelona i
assegura que, quan el varen trucar, va
preguntar per què li donaven tal ho
nor. Després, en el seu discurs d’ac
ceptació ha dit que no era un premi a
la seva persona, sinó a tot el teatre, i ha
recordat la precària situació dels ac
tors en un Estat que no creu en la cul
tura. “Rebo aquest doctorat com un
homenatge al teatre en general, a tra
vés de lameva persona, a totes les per
sones que viuen i malviuen d’aquest

vell i desgraciat ofici”. Només un 8%
dels actors enpoden viure…Tambéha
afegit que no ha estat la seva voluntat,
sinó la providència, la que li ho ha do
nat tot: “Totm’ha estat regalat, conce
dit. Jo he provat de no desmerèixer,
amb la intenció de servir l’art, d’elevar
el llistó”. I d’aquesta voluntat de no
“desmerèixer” n’ha fet una vida
sencera.
Penso en tot plegat i no empuc estar

de desdirlo. No és cert que la provi
dència atorgui favors, perquè tota
oportunitat ben aprofitada és fruit de
l’esforç, la categoria i el desig demillo
rar, i res no es regala quan volem ex
cel∙lir. Si alguna cosa és en Flotats, és
justament aquesta: la recerca esforça
da, obsedida, durament treballada per
aconseguir l’excel∙lència. I aquest és el
gran tribut que ha fet al teatre i a la
cultura: no tenirne mai prou, treba
llar cada gest, cada cadència, cada en
tonació fins a treureli tot el suc al text
i tota l’ànima a l’univers que hi enca
beix. És a dir, ha cregut en el seu ofici
més enllà de tot, de la lluita quotidiana
per ser un dels millors, dels entre
bancs i els obstacles que ha trobat pel
camí, de lesmesquineses que hahagut
de driblar. Recordo perfectament les
malifetes polítiques que va patir quan
es va quedar a Catalunya (animat per
Max Cahner, un altre amant de la cul
tura) i es va embolicar amb el gran
projecte del Teatre Nacional. La idea
era grandiosa i la seva implicació total,
però el pujolisme de l’època va ser in
grat i curt de mires. Podia haverse
cremat per sempre, però es va alçar de
nou, i va continuar fent màgia dalt de
l’escenari. Un honoris causa que ho
nora, ell mateix, la universitat que li
ho atorga.
No, JosepMaria, resno t’haestat re

galat. A nosaltres, en canvi, tot ens ho
has concedit.c

Flotats,
l’excel∙lència

És en Flotats l’home que
“ens va portar Europa a
casa quan per nosaltres
Europa era França”

Panxes solidàries
Un dia em vaig despertar i vaig

pensar: no seria bonic ajudar
algú? La idea em va encantar.
Com és que no se m’havia acu

dit abans? La simple intenció ja em feia
sentir millor persona, de manera que vaig
sortir al carrer buscant a qui ajudar. Però
nohavia comptat ambunpetit problema; i
és que elsmeus bons desitjos estavenmolt
sol∙licitats. Ara que m’hi fixava, veia al
meu voltant munts d’anuncis: que si refu
giats, que siminesantipersones, que si víc
times de terratrèmols... No, no, vaig pen
sar; jo vull ajudar algú que ho necessiti de
debò.Noaqui simplementnomenja, no té
casa, ha perdut una cama. Això està molt
vist. Jo ajudaré a qui no pot tenir fills.
M’estava entusiasmant més i més, de

manera que vaig anar directament a bus
car una clínica especialitzada en fertilitat.

Allà emvan explicar que gestar un fill dels
altres és molt fàcil. Primer havia de fer un
o diversos tractaments hormonals i passar
per un quiròfan per a l’implant d’embrió.
Després nou mesos de nàusees, pesadesa,
estries, prohibició de l’esport, insomni i
entrenament psicològic per no sentir res
pel nadó. Després part o cesària (esquin
ços, dolors, cicatrius). Ah!, i uns quants
petits riscos gens importants, com l’emba
ràs ectòpic o la preeclàmpsia, potencial
ment mortals. Finalment, esclar, renun
ciaria al nadó, encara que m’hagués enca
terinat amb ell, perquè així ho hauria
firmat al contracte.
Estava jo tan contenta de la bona acció

que anava a emprendre que em vaig em
portar un desengany quan vaig saber que,
segons la llei espanyola, aquell contracte
seria nul. Una cosa incomprensible, una

veritable galleda d’aigua freda per als mi
lers de dones que aramateix caminen pels
nostres carrers somrient davant la pers
pectiva de posar cos i ànima, durant nou
mesos, dia i nit, sense vacances ni dies fes
tius ni marxa enrere possible, al servei
d’uns desconeguts, els quals decidiran la
seva dieta alimentària, proves mèdiques i
la indemnització que els hauran de pagar
si decideixen avortar. Per sort, aquí arriba
Ciutadans i presenta una proposició de
llei per legalitzar el que ells anomenen
“panxes solidàries”...
Ciutadans? Els mateixos que volien le

galitzar la prostitució (no sé si també “so
lidària”)? Quina gran notícia! Amb les
irreprimibles ganes que tenim de posar el
nostre sexeoelnostreúter adisposiciódel
primer que passi, per fi un partit ens
entén!c
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Governar és ser valent
i adonarse que estem
davant d’un radical canvi
d’època a Espanya i al món
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La reina regentMaria Cristina jura
al Congrés la Constitució del 1876


