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Els altres ‘Brexits’
Tenen res en comú el Brexit

britànic, l’independentisme
català i el trumpisme dels
Estats Units? Encara que sem

bli que barrejo els ous amb els cargols,
sospito que sí que hi ha similituds. És
l’intent d’una part d’aquelles societats de
sortir d’una situació social i/o política
que viuen com a opressiva, indigna, de
gradant, que danya la condició de ciuta
dania. Per escapar a aquestes situacions
busquen sortir de la Unió Europea, d’Es
panya o de l’ordre econòmic internacio
nal en el cas dels Estats Units.
Aquests intents de sortida també es

produeixen, o són latents, en altres paï
sos. A la mateixa Espanya
ambel nacionalismebasc i
gallec; al Regne Unit amb
l’independentisme esco
cès; a França amb l’ascens
de Marine Le Pen; a Àus
tria, amb la repetició de
les eleccions; a Finlàndia,
on el Parlament ha dema
nat al Govern que estudiï
els avantatges de sortir de
l’euro; i en altres llocs.
Quina és la causa

d’aquests intents de sorti
da? No hi ha un únic fac
tor. Però, segons el meu
parer, el principal és l’eco
nomia: elmalestar amb els
resultats econòmics de la
integració europea i de la
globalització. Més del
60% de la població dels
països desenvolupats ha
vist com els seus ingressos
reals s’estancaven o
queien de forma contínua
i intensa des de la dècada
dels vuitanta. I, alhora,
s’ha estès la percepció que no hi ha opor
tunitats de futur per a ells. Que les gene
racions joves seran més pobres que les
dels seus pares i avis.
Hi ha altres causes de naturalesa

cultural i política, com el sentiment de
pèrdua d’identitat cultural i de ciu
tadania política provocada pels fluxos
immigratoris. Però també en aquest cas
l’economia és un factor important.
Perquè aquests fluxos immigratoris no
són sinó els intents individuals d’escapar
a situacions nacionals que no donen
oportunitats, ja siguin per als joves

europeus del sud o els que vénen de fora.
El deteriorament de les condicions de

vida i la manca d’oportunitats de bona
part de les nostres societats és, per tant,
un fenomen polític de primeramagnitud
a l’hora d’explicar aquests Brexits.
Sorprenentment, aquest malestar amb

l’economia ha estat oblidat, si no menys
preat, per l’establishment polític conser
vador i socialdemòcrata, i també per les
elits econòmiques. La raó de la ceguesa
de les elits és que des de la caiguda del
mur de Berlín han estat dominades per
un optimisme dogmàtic en els efectes de
“mésEuropa” imés globalització.Unop
timisme que ha alimentat el cosmopoli

tisme apàtrida de les elits. Un dels efec
tes d’aquest cosmopolitisme apàtrida és
la fugida de les elits dels impostos nacio
nals per refugiarse en paradisos fiscals,
ja siguin europeus o globals. Per això la
ciutadania cosmopolita és vista com a le
siva per a la ciutadania nacional.
L’emergència del populisme polític té

a veure amb la incapacitat dels partits
tradicionals per donar resposta a la crei
xent pobresa i al cosmopolitisme apàtri
da. Els líders populistes encerten en
identificar les causes. Però erren en les
solucions. Les seves propostes són me
sures aparentment simples i fàcils, però
equivocades. Consisteixen en un mix de
nacionalisme polític, identitat cultural i
proteccionisme econòmic. És un còctel
explosiu, commostra la història de prin
cipis del segle XX.
La solució és restablir l’equilibri entre

quèhande fer els governsnacionals i què
s’ha de fer a escala europea i global. En
unes circumstàncies similars a les

actuals, el gran economis
ta britànic John Maynard
Keynes va escriure el
1936, en les seves notes fi
nals a la seva obra magna,
la Teoria general de l’ocu
pació, l’interès i els diners,
que “sota el sistema de
laissezfaire nacional i el
patró or internacional,
que era l’ortodox en la se
gonameitat del XIX, no hi
havia mitjà disponible del
qual es pogués valer el
govern per mitigar la mi
sèria econòmica a l’inte
rior, excepte el de la com
petència en els mercats;
perquè es rebutjaven totes
lesmesures quepoguessin
ajudar un estat de desocu
pació crònica o subocu
pació intermitent, excepte
les que servien per millo
rar la balança comer
cial...”.
El mateix ha passat les

últimes tres dècades. La
globalització i l’euro, que va ser l’ortodò
xia de les darreres dècades, han estat ca
misesde forçaquehandeixat els governs
nacionals inermes per posar en marxa
mesures quemitiguin lamisèria, excepte
el recurs a les reformes laborals per abai
xar salaris i condicions de treball, verita
bles noves “lleis de pobres” com les del
segle XIX, coincidint amb la revolució
de la industrialització i la primera globa
lització.
La màxima prioritat ara és restablir

l’equilibri entre els tres vèrtexs d’un
triangle màgic: integració/globalització,
Estat nacional i ciutadania democràtica.
No és fàcil. Però si no es fa, veuremmolts
altres Brexits.c

Malgrat les distàncies que
m’han separat d’alguns
pregoners de la Mercè,
mai no m’he sentit mo

tivada per fer la crítica de l’elecció. Al
contrari, he defensat noms que havien
rebut una forta contestació, perquè
sempre m’ha semblat que a) el prego
ner és una potestat de l’alcaldia i b) to
ta dissidència és bona a la capital de
Catalunya. No serà avui, doncs, el dia
que trenqui aquest posicionament que
he mantingut durant anys. Però si el
nom o les idees del pregoner queden
fora d’aquesta norma autoimposada,
no és així amb els adjectius que li
col∙loquen com a motiu per esco
llirlo.
Al gra, que és estiu i fa calor. L’alcal

dessa Colau ha decidit que l’escriptor
Pérez Andújar sigui el pregoner d’en
guany, no se sap si perquè li agraden
els llibres, o els articles, o pertany a la
sevapomada ideològica, o etcètera.Té
la vara d’alcaldessa, i aquest bastó li
atorga el dret de decidir qui festeja la
ciutat en el seu dia de gala. Però en el
moment enquèColau assegura queha
escollit l’escriptor perquè “representa
molts dels valors que volen reflectir
les festes”, comencem a tenir un pro
blema. I en faig referència. Pérez An
dújar és un progre de manual que,
com correspon al catecisme d’aital fe,

odia els convergents, ridiculitza els
sobiranistes, considera que Catalunya
és un país provincià i menysprea Bar
celona. El paràgraf d’una seva entre
vista, com a exemple: “Barcelona, què
ha donat? La millor botiga del món?
(ens partim de riure). Jo no deslegiti
mo l’aspiració de ningú a fundar el seu
propi Estat. El que sí que em sembla
delirant és pensarse quemuntaràs un
Estat que serà l’hòstia! Muntaràs un
Estat petit, de poble. Com les Barba
dos”. La idea que pugui ser un Estat
com Dinamarca –per cert, més petit
demogràficament– ni li passa pel cap,
només faltaria.
Per reblar el clau, no fa gaire va fer

un article en què va comparar elmovi
ment independentista democràtic
amb els aiatol∙làs de l’Iran. És a dir, el
pregoner de la Mercè serà un senyor
que menysté, ridiculitza i embruteix
el sentiment de la majoria del Parla
ment i de tot el país, mentre banalitza
l’integrisme islàmic. I, no cal dir, com
és costum en la família pijoprogre, ho
fa des de la talaia de la seva superiori
tat intel∙lectual i moral. Perquè, com
bé sabem, només són intel∙lectuals de
categoria els que compleixen tres
requisits: ser d’esquerres, defecar
damunt l’independentisme i publicar
articles a El País, d’on sempre surten
els pregoners progres políticament
correctes.
Demanera que la cosa anirà, si fa no

fa, d’aquesta guisa: enaltiment del
poble obrer i dels barris marginats,
convertits sempre en la contraposició
ideal de la pèrfida “Barcelona bur
gesa”, defensa del cosmopolitisme
enfront dels provincians “catalufos” i,
comdeia enSalvadorCot, unamicade
Serrat i Gimferrer, per amanir el dis
curs. Tot molt vell, tot molt conegut,
tot perfectament confortable per al
sistema.c

Unpregó

Requisitsper serpregoner:
serd’esquerres,publicara
‘ElPaís’ i defecardamunt
l’independentisme

Llegir enmarxa
Un dels plaers que practico amb

una certa assiduïtat aquest es
tiu és el de passejar entre vi
nyes tot llegint un bon llibre.

Desenganyemnos: no és lamillormanera
de llegir (ni tampoc la millor manera de
passejar). Solc advertir els meus alumnes
que lamaneramés profitosa de llegir con
sisteix a recolzar el llibre en una taula (o
en un faristol, si se’n té), tot fent servir
abundantment el llapis (mai cap estri que
destil∙li tinta) per anar enriquint amb im
pressions o comentaris propis els marges
de la pàgina, o per decorar les de cortesia
amb idees de l’obra que es llegeix i la res
pectiva remissió a la plana.
Durant més de cinc anys, vaig entre

vistar un escriptor cada dia per a un pro
grama de ràdio que presentava. Aquesta
manera de fer empermetia anar elaborant

l’entrevista a mesura que llegia l’obra.
Però es pot llegir d’altres maneres, es

clar. Hi ha qui s’endú la novel∙la al llit, i
s’acaba adormint amb el llum encès i la
teuladeta del llibre damunt el pit (caseta
de paper a la qual retornarà l’endemà a la
mateixa hora, per rellegir el capítol la
comprensió del qual el sopor va enterbo
lir). I n’hi ha que encara van més enllà, i
s’emporten el llibre a passeig.
Fruit d’aquesta última manera de fer,

l’altre dia vaig tenir una sorpresa. Jo ca
minava per les envistes del poble de les
Cabanyes, tot rellegint Mirall trencat, de
la Rodoreda. De cop, em trobo aquest
fragment: “Es casaren aquella primavera
a Santa Maria del Mar. Valldaura volgué
passar la lluna de mel a la finca de Vila
franca. ‘Ja veuràs, quines vinyes!’”. L’ale
gria fou immensa, perquè es donava una

mena de coincidència profunda entre el
paisatge d’algunes pàgines d’aqueixa no
vel∙la admirable (en la finca vilafranquina,
hi passen la nit de noces Teresa i el seu
home, però també la filla d’aquests i el
tediós botiguer queha adoptat permarit) i
el paisatge que, en aquell moment, jo
petjava.
Al cap d’uns dies, em trobava a Cada

qués, on em vaig endur el llibre homònim
de Pla. Enfilant un camí, entre marges de
pedra llicorella, cap a Port Lligat, vaig re
llegir una frase sobre l’antiga solitud de la
vila empordanesa: “Potser tot eramés bell
perquè no ho mirava ningú, perquè el se
cret era reclòs i inviolat”. Aquí nohi vaha
ver correspondència (però sí veritat reve
lada): una colla francesa i baladrera bus
cava la casa de Dalí, i jo em vaig avenir a
indicarlosen el camí.c
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