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L’èxit al Lliure de l’adaptació teatral de la 
novel·la de Javier Cercas Anatomia d’un ins-

tant, reeditada arran del 40è aniversari del 
cop d’Estat del 1981, així com totes les po-
lèmiques polítiques suscitades amb motiu 
d’aquesta commemoració, demostra que, 
com ha dit el director del muntatge, Àlex 
Rigola, la importància del 23-F és que ens 
«continua parlant d’avui». Té molt valor 
que en un moment en què la figura de  
Joan Carles és a la picota per la seva falta 
d’exemplaritat amb els diners, s’abordi un 
text que fa caure teories conspiranoiques i 
reconeix al rei emèrit el seu paper com la fi-
gura clau que va parar el cop. Més mèrit té 
fer-ho des de Catalunya, on assistim diàri-
ament a una campanya antimonàrquica 
creuada entre independentistes i podemi-
tes per qualsevol motiu. L’últim exemple 
que posa de manifest fins a quin punt la crí-
tica està completament desencadenada és 
el boicot a l’homenatge a Clara Campoa-
mor, impulsora del vot femení, perquè el 
presidia la reina Letícia, representant, en 
paraules de Gabriel Rufián, d’una institució 
que va qualificar, a més dels habituals in-
sults de «corrupta, antidemocràtica i reac-
cionària», d’«antifeminista». El portaveu 
d’ERC no es devia adonar que la futura rei-
na d’Espanya és la princesa Leonor. 

Programar Anatomia d’un instant (versió 
catalana de l’obra) a la seu històrica del 
Lliure de Gràcia, símbol de tantes coses du-
rant la Transició, és un enorme exercici de 
pedagogia democràtica pensant en les ge-
neracions de mil·lennista  per als quals les 
imatges en blanc i negre de la irrupció del 
coronel Tejero al Congrés, amb la pistola a 
mà i cridant de ¡tothom quiet!, res evoca. La 
versió escènica de Rigola és un muntatge 
minimalista que funciona molt bé, ja que 
amb senzillesa i molta ironia aconsegueix 
resumir el brillant assaig de gairebé 500 pà-
gines que Cercas va escriure entre 2006 i 
2008. Cal recordar que som davant un llibre 
que és la conseqüència del fracàs previ de 
l’autor per crear una novel·la de ficció sobre 
el 23-F. En el pròleg relata que, després de 
mesos d’àvida lectura sobre tot el publicat, 
va arribar a la conclusió que «els fets posse-
ïen per si mateixos tota la força dramàtica i 
el potencial simbòlic que exigim a la litera-
tura», i va decidir que la realitat importava 
més que la ficció. «Res podia resultar més 
complex i persuasiu que la pura realitat del 
23-F», concloïa. 

Força inalterable 

Tot i que des del 2009 la llista de llibres sobre 
el cop ha crescut de forma exponencial, la 
força de l’assaig de Cercas es manté inalte-
rable per la seva agudesa en l’anàlisi biogrà-

fica i psicològica dels personatges princi-
pals, sobretot d’Adolfo Suárez, Manuel Gu-
tiérrez Mellado i Santiago Carrillo, que amb 
el seu gest de dignitat la tarda del 23-F van 
plantar cara als militars colpistes. També, 
perquè l’autor ha construït una crònica so-
bre el desenvolupament dels fets que trans-
met la veritat amb tota la seva complexitat. 
Res del que s’ha escrit des d’aleshores ha 
pogut demostrar que les coses van ser d’una 
altra manera, i els treballs historiogràfics 
solvents el que han afegit són matisos al re-
lat de Cercas, l’obra del qual pot ser llegida 
com un llibre d’història tot i que no ho sigui. 

Si bé l’adaptació al Lliure és molt sugge-
rent, es nota que en Rigola hi ha un cert 
punt d’incomoditat amb el fet que el rei no 
fos darrere del cop dur ni tampoc de l’ano-
menada operació Armada. Fa l’efecte que 
no ha pogut sostreure’s del tot al clima que 
des de fa 20 anys el sobiranisme i una part 
de l’esquerra han anat engreixant en l’opi-
nió pública sobre la implicació del monarca 
en la trama a títol de beneficiari. Aquesta és 
una sospita deutora dels arguments que 
l’extrema dreta va utilitzar durant el judici 
als colpistes i que continuen circulant par-
tint de llibres fantasiosos com els de Jesús 
Palacios o Pilar Urbano. Per això al final de 
la representació, que fins aquell moment és 
fidel a l’obra de Cercas, s’introdueixen de 
manera forçada una sèrie de preguntes su-
posadament «innocents» que van en la lí-
nia de qüestionar la raó de la monarquia 
parlamentària en democràcia, com si hi 
hagués connexió entre aquell moment 
fundacional de la transició, el fracàs del 
colpisme franquista i la crisi actual que pa-
teix la Corona. n
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És evident que Puigdemont està 
intractable i no sap que està des-
pullat, però Aragonès fa l’efecte de 
no haver-se comprat mai un cotxe 
de segona mà. D’altra manera, no 
s’entén com ERC està negociant 
amb tantes dificultats amb Junts.  

Si Junts guanyava, havia de 
pactar obligatòriament amb ERC. 
Però si ERC guanyava, podia esco-
llir entre Junts (apostant per la 
submissió a Waterloo) o pel PSC 
(aparcant la moto cap a la inde-
pendència). Però amb els atacs 
amb animadversió balcànica diri-
gits al PSC durant la campanya 
electoral, ERC va descartar la se-
gona opció i es va quedar en mans 
de Junts. Com que a més Puchi té la 
lleugera sospita que Aragonès 
empenyoraria el seu Audi Q5 per 
ser president, sap que pot marcar 
els temps i les condicions que li 
vinguin de gust. 

I des d’aleshores, ERC no ha 
deixat de complicar la seva estra-
tègia. Primer va arribar a un pacte 
amb la CUP que va presentar com 
a intocable. Amb això, va donar a 
Junts un ampli repertori de raons 
per apujar el preu de l’acord. Les 
coalicions multipartit a Euro- 
pa necessiten tant de temps per 
tancar-se precisament per la di-
ficultat de les negociacions a di-
verses bandes. 

Després ERC va renunciar al 
Consell per la República, del qual 
és cofundador, però no hi va tren-
car. Proposa redefinir-lo. Puigde-
mont se sent com el noi dels en-
càrrecs i la negociació arriba a ser 
abstracta. Amb això, serà inevita-
ble que ERC estigui d’acord en do-
nar una responsabilitat significa-
tiva al dolgut Carles Puigdemont. 
El de Waterloo pot utilitzar el seu 
poder vicari de manera no no-
més autònoma, sinó amb l’ànim 
de deixar en evidència ERC per 
botiflers. En altres paraules, amb 
el Consell per la República, Ara-
gonès accepta l’existència d’un 
electró lliure que actuï en nom 
d’ERC i en contra d’ERC.  

I finalment, després de dir que 
no acceptaria tuteles de Waterloo, 
Aragonès truca a Carles Puig- 
demont. Al fer-ho, reconeix que 
l’expresident té un poder que no 
li donen ni a Junts. En realitat 
continua manant la parella que, 
amb el seu joc de gallina, ens va 
portar a la DUI. n

P Joaquim Coll és historiador.
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