
Estem en plena demos-
tració d’una nova lliçó
magistral de política,
per part del PNB i el Go-

vern basc. Amb només cinc di-
putats, d’un global de tres-cents
cinquanta, son capaços de con-
vertir-se en els protagonistes del
debat dels pressupostos gene-
rals, i aconseguir, en una sola ju-
gada , un increment de totes les
pensions, i al mateix temps una
nova aportació econòmica per
al seu territori. Així de simple,
així d’intel·ligent. 

És cert que havien condicio-
nat el seu vot a l’aixecament del
155 a Catalunya, però a la vista
de les tonteries dels partits in-
dependentistes i de la tossude-
ria a trinxar les oportunitats que
han tingut, el PNB ha decidit no
esperar més, i aprofitar la debili-
tat del PP per apuntar-se nous
èxits, als ja obtinguts en els da-
rrers anys, per no dir en els da-
rrers decennis. I és que si ha-
guéssim d’imitar algú, aquest

seria al País Basc, i no en altres
indrets, molt lluny dels nostres,
tant a nivell polític com cultural.

Anteriorment, es creia que els
avantatges del País Basc proce-
dien de la por d’incrementar la
tensió produïda per l’activitat
d’ETA. Aquesta era una excusa
o justificació de molts dirigents
catalans quan els posàvem la in-
tel·ligència basca com a model a
seguir, en comptes de la política
de «peix al cove» seguida pels
governs catalans, en temps de
Jordi Pujol. CiU no volia accep-
tar una altra manera de fer i ac-
tuar per no caure en una mena
de seguidisme, que no veien
oportú de copiar. Digueu-ne es-
tupidesa, digueu-ne ceguesa
política, però aquí hem anat pel
pedregar, quan allà han anat
avançant amb pas segur i ferm.

Catalunya podria obtenir un
estatus millor, dintre d’Espan-
ya? Què hi ha de cert, en la dis-
criminació que molts creuen
patir? És cert que Catalunya ha

patit i pateix una certa discrimi-
nació respecte al paper que
hauria de jugar a nivell d’Espan-
ya. Culpa nostra, culpa dels go-
verns centrals. I ho poso en plu-
ral, per agrupar-hi tots els que
ha tingut, d’ençà la recuperació
de la democràcia. No vull anar
més lluny, perquè alguns ja vo-
len parlar de segles passats,
quan la realitat era totalment di-
ferent de l’actual. No cal anar
tan lluny per fer valoracions ob-
jectives.

Malgrat el que alguns partits
defensen, la realitat és que la
Transició va suposar un canvi
radical, i unes oportunitats com
mai havíem tingut. De fet, els
primers anys, fins avançat el se-
gon mil·lenni, les coses varen
anar raonablement bé, però a

poc a poc el distanciament en-
tre la realitat catalana i l’espan-
yola es va anar fent més i més
gran. Es varen cometre grans
errors, per les dues parts, i un
d’ells fou motivat per entestar-se
a fer un nou Estatut, sense haver
esgotat l’anterior, ni haver cen-
trat la batalla a aconseguir un
millor sistema de finançament.
Vaig ser protagonista directe
d’aquest debat, en tant que di-
putat al Parlament. 

Hauria estat més fàcil i pràc-
tic, en aquells moments, jugar la
carta de millorar el finança-
ment, exigint el sistema d’ordi-
nalitat, segons el qual qui més
aporta, més rep. I, seguint el
model basc, ho hauríem pogut
aconseguir, gràcies al pes dels
nostres vots i diputats. Catalu-
nya té quaranta-set diputats, per
un global de tres-centes cin-
quanta. Si el PNB amb cinc fa
meravelles, amb quaranta-set es
poden fer canvis substancials,
aprofitant els governs en mino-

ria que va tenir Felipe González,
J. M. Aznar, Rodríguez Zapatero
i ara M. Rajoy. És dir, hi ha hagut
no menys de quatre o cinc mo-
ments històrics en els quals Ca-
talunya hauria pogut jugar les
seves cartes, de la millor mane-
ra possible, sense encetar una
via impossible com la de la in-
dependència. No ho ha fet el
País Basc, conscient de la seva
impossibilitat. Han estat realis-
tes, i pragmàtics. El resultat el
veiem dia sí, dia també, i res mi-
llor que passar uns dies allà per
constatar la salut de les seves fi-
nances, infraestructures, equi-
paments i serveis. 

No estaria malament, en un
moment històric, on estem ara,
debatent si convé emprendre
un nou pols, per tornar a perdre,
o decidir copiar un model que
ha donat uns resultats esplèn-
dids, sense trencar amb la lega-
litat. És millor copiar que voler
inventar mons impossibles, per
inviables.
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EL MODEL BASC

M'agrada el circ, sí.
Però quan dic que
m'agrada el circ
parlo dels circs de

debò, de la màgia que es viu sota
el cel de la carpa i d'allò que
sempre hem entès com un circ
quan parlem d'anar al circ: no
d'uns malabaristes fent el seu
número al festival de Tàrrega ni
d'uns acròbates en un teatre ni
d'uns pallassos en un pavelló.
Molt menys encara dels que van
d'«avantguardistes» o de «trans-
gressors». Quan parlo del circ
parlo dels circs grandiosos amb

feres i trapezis volants com els
que ja no veurem mai més a
Manresa, i parlo també dels circs
atrotinats, familiars i humils...
com aquells que a poc a poc van
anar deixant també d'aparèixer,
marginats per l'opulència de la
modernitat i els gustos més refi-
nats d'una societat de nous rics.
M'agrada la poesia del circ, el
misteri de la gent ambulant, la
seva arribada inesperada i la
seva partida sense fer soroll; les
caravanes que no hem sabut mai
d'on venien ni tampoc cap on
se'n van. El seu esperit apàtrida.

Ha vingut de nou un circ a
Manresa i hi he tornat a anar per
retrobar-me amb el nen que vaig
ser i amb un món que m'agrada-
ria que no s'acabés mai. I quan
he passat per taquilla he sentit
aquella íntima satisfacció de
pensar que estava fent un gest
per ajudar-lo a sobreviure. Una
sensació semblant a la que tens
quan signes per una bona causa,
quan et manifestes, quan col·la-
bores, quan recicles, quan fas
una acció que et sembla el prin-
cipi d'una cadena que mou un
gran engranatge. Ja fa molts anys

que el circ, vist des de fora, és
com una activitat d'Imagina't,
un espectacle infantil on els
adults només té sentit que hi va-
gin si fan de pares. La resta dels
grans que encara hi anem som
quatre estranys residuals de gus-
tos raríssims, gent fora d'època.
Com un col·leccionista de se-
gells o un aficionat al billar. 

He anat al circ com un home
solitari i estrany enmig de pares i
mares i canalla. I en la nit -a ple
sol de tarda- que es viu sota la
lona, hi he tornat a trobar aquell
microclima fascinant d'un món

que no té res a veure amb el
món que hi ha fora. La sensuali-
tat i la innocència; la lluentor
sense pretensions; la retòrica
d'un llenguatge ampul·lós i im-
perfecte, fet de llengües barreja-
des i faltes d'ortografia. I com a
gran lliçó de vida per a tots els
nens i nenes, els aplaudiments a
cada intent fracassat, a cada cai-
guda, a cada error de cada artis-
ta. Perquè ho apliquin al món
real i sàpiguen que no només
hem d'aplaudir als que tenen
èxit sinó també als que ho inten-
ten tants cops com faci falta.

VEIENT-LES PASSAR

Josep M. Oliva

UNA TARDA AL CIRC

Si dediquem un temps a observar els
mitjans informatius, immediata-
ment ens adonarem que estem en
un món ben convuls: guerres, gana,

exiliats, violència, pobresa, materialisme,

crisis (econòmica, política, social, emocio-
nal...), solitud... una llarga llista d’aspectes
negatius i depriments que si volem, com a
persones implicades, aportar el nostre gra-
net de sorra per fer-lo millor, ens desespe-
rem perquè ens falta el desllorigador ade-
quat per trobar-hi solucions efectives. 

En l’Evangeli d’aquesta setmana hi tro-
bem la clau que pot obrir la porta de l’es-
perança d’un món millor i més humanit-
zat. Aquesta clau és l’amor, però un amor
en tota l’extensió de la paraula. Un amor
sincer, generós, empàtic, comprensiu...
ple, totalment ple! Entenc per un amor ple
aquell que et fa feliç pel fet de donar-lo i

veure que el receptor és feliç. Aquell que
no es queda simplement en la paraula,
sinó que va acompanyat de fets i de veritat.
Ser constructor de felicitat i repartidor
d’amor és una de les millors recompenses
a què podem aspirar! 

Exemple d’aquest amor ple i total el tro-
bem en la figura de Jesucrist, i en el nostre
entorn més immediat el trobem en les

nostres mares. L’amor d’una mare és gene-
rós i totalment desinteressat. La mare no
es rendeix i encara que com a recompensa
pel seu amor rebi inputs negatius, segueix
donant amor! Hi ha amor més ple i total
que el que sent una mare pel seu fill?

Tots desitgem viure en un món on es
prioritzi l’amor, aquest amor ple i total,
aquest amor de mare! Tal volta «estimeu-
vos els uns als altres» siguin les paraules
màgiques que obren les portes vers aquest
món que tots desitgem. Però, això sí,
aquestes paraules han d’anar acompanya-
des del nostre esforç, del nostre granet de
sorra, dels nostres fets!

L’EVANGELI
Josep M. Fius i Camp

LA CLAU DE L’ESPERANÇA

«Catalunya podria obtenir un
estatus millor, dintre d’Espanya? 
Què hi ha de cert, en la discriminació
que molts creuen patir?» 

«Tal volta ‘estimeu-vos els uns als altres’
siguin les paraules màgiques que obren
les portes vers aquest món que tots
desitgem»
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