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La impossible trinitat socialista
No donarem suport a la investi

dura de Rajoy. No ens abstin
drem. I no estem en condi
cions de presentar una candi

datura alternativa”. Si de veritat es vol
evitar unes terceres eleccions, aquesta és
una trinitat impossible. Atesa l’aritmètica
política parlamentària, és necessari can
viar almenys un no per un sí coma condi
ció necessària per impedirles.
La direcció del PSOE i del seu comitè

federal s’ha situat en un negativisme pe
rillós. Aquesta actitud els impedeix iden
tificar i transmetre als seus votants i a la
ciutadania quines són les seves propos
tes. El resultat serà que caurà sobre les
seves espatlles la responsabilitat del blo
queig polític.
Ciutadans, una altra formació de cen

tre sobre la qual recau també la pressió
per facilitar la investidura, ha gestionat
millor la situació. Ha introduït un sí en el
seu trilema en decidir abstenirse si Ra
joy s’avé a negociar una sèrie de propos
tes bàsiques per a la governança de l’eco
nomia i de la política. Amb aquesta acti
tud pot acabar sent el gran beneficiari
d’una probable emigració del vot socia
lista en pròximes eleccions, convertint
se en el nou gran partit de centre liberal
socialdemòcrata.
Per què la direcció del PSOE no ha es

tat capaç d’adoptar una actitudmés flexi
ble? És difícil conèixer l’inconscient d’un
col∙lectiu. Però podem formular quatre
hipòtesis. Unes són de naturalesa subjec
tiva i d’altres, més objectives. No són ex
cloents sinó complementàries.
Primera. És possible que aquest

negativisme sigui, en part, una
reacció molt humana, compren
sible des del sentiment de menys
preu i humiliació patit per Pedro
Sánchez en el seu intent d’in
vestidura fracassada. “Si has fet
tot el possible perquè jo
fracassés, no tinc cap obliga
ció ara d’ajudarte perquè
tu ho aconsegueixis”, po
dria ser la interpretació
d’aquesta negativa a facili
tar la investiduradeRajoy.
És un sentiment molt com
prensible des del pla humà,
però políticament equivo
cat.
Segona. Lanegativa soci

alista pot respondre tam

bé a una certa coherència política. Dins
del joc democràtic, basat en la rivalitat
entre forces polítiques (a l’enemic, ni ai
gua), l’oposició no pot ser la que investei
xi el govern. I menys quan fins ara el PP
no ha fet cap gest per negociar l’absten
ció. La reacció de la direcció del PSOE
dientli a Rajoy que busqui suports en les
forces polítiques ideològicament pròxi
mes, de la dreta, tant estatal com auto

nòmica, té, des d’aquesta hipòtesi, tot el
sentit.
Tercera. El negativisme pot respondre

també a una lògica ideològica del passat.
Després de la Segona Guerra Mundial
(de la transició en el cas espanyol) social
demòcrates i conservadors van compar
tir el model de societat liberal oberta,
cosmopolita, tolerant i compassiva. En
aquelles condicions ideològiques, l’eix de
rivalitat política va ser el de les polítiques
d’esquerra davant la dreta: els conser
vadors més llibertaris i orientats a la re
baixa d’impostos i els socialdemòcrates
més igualitaristes i partidaris de la des
pesa social per aconseguir una igualtat
més gran en l’accés als béns socials bàsics

que defineixen la ciutadania moderna.
Però les coses han canviat. A la rivalitat

tradicional esquerradreta s’ha vingut a
sumar la rivalitat sobre elmodel de socie
tat.D’unabanda, els quedefensenunmo
del de societat liberal oberta, cooperativa
en el pla europeu i internacional i que,
alhora, cosa que no ha passat en les últi
mes tres dècades, sàpiga incorporar els
perdedors de la integració europea, de la
globalització, del canvi tècnic industrial i
de la crisi. D’una altra, els partidaris
d’una societat tancada, temorosa, protec
cionista, autàrquica, que busca la respos
ta als reptes en l’aïllament. Aquesta nova
dimensió del debat polític del segle XXI
entre societats obertes i tancades exigirà
aliances entre els grans partits del siste
mademocràtic liberal. I per tant el PSOE,
si vol ser una força de futur, ha de flexibi
litzar el seu negativisme. Però també ha
de canviar l’ànima del PP per ferse
menys llibertària i més liberal en el sentit
clàssic.
Quarta. Però hi ha un últim factor que

pot contribuir a explicar l’actitud de la
direcció socialista. Es tracta de l’actual
regla constitucional per formar govern.
Aquesta norma, al contrari del que passa
amb la regla per a la formació de governs
locals, no va preveure una situació parla
mentària com la que va sortir de les dues
últimes eleccions. Està pensada per a una
situació bipartidista. Però les coses han
canviat. Ara l’aritmètica política parla
mentària s’assembla a l’aritmètica local:
més forces polítiques i més dificultat

d’aconseguir majories absolu
tes. Pot ocórrer, com estem
veient, que ningú no vulgui o
estigui en situació de ser in
vestit. I que, per tant, la pro
visionalitat governamental
sigui la norma. A més aques
ta regla fa recaure la respon
sabilitat per a la investidura
en els partits centristes com
el PSOE, obligantlos a
autosuïcidarse política
ment. No és just ni és con
venient.

Caldrà canviar aques
ta regla. Però mentre no
es fa, el que cal canviar és
la conducta de les direc
cions dels partits. La del
PP, buscant de forma ho
nesta l’acord sobre qües
tions bàsiques. La del
PSOE, sortint de la seva
impossible trinitat.c

Les imatges d’algunes escenes
lúdicomelòdiquesde la festa
privada de Pilar Rahola a Ca
daqués han provocat el mu

llader de reaccions que implica ferles
públiques i, ja sigui per instint provo
cador o per incontinència en la gestió
de l’ego, expandirles a través de l’om
niscient tecnologia narcisista. Part
dels que participen a la festa en són
protagonistes i reporters. Armats amb
telèfons d’intel∙ligència selectiva, no
volen perdre l’oportunitat de conser
var un document que, administrat a la
menuda o a granel, ja té el mèrit de
passar a la petita història del procés.
No cada dia es pot compartir jornada
de relax amb el president de la Gene
ralitat i ambreconegutsprofessionals i
virtuosos (ells, elles) del CigaleroWay
of Life.
El president Puigdemont va optar

perunaestratègia quedurant el tardo
franquisme eramolt habitual als trens
de rodalies, focs de camp i altres ri
tuals de la tribu kumba: tocar la guitar
ra. Qui tocava la guitarra s’assegurava
un protagonisme grupal important i
suscitava l’atracció de les mirades, ni
que fos per coordinar la tendència a
cantar. Si sabies els vuit acords bàsics,
et situaves enuna posició de privilegi i

evitaves possibles qüestions de confi
ança. Encara que a les imatges pugui
semblar que cantar en grup perjudica,
és un costum saludable que a molts
països civilitzats formapart de lamus
culatura educativa i que, a casa nostra,
connecta amb els mítics orfeons. Que
se sàpiga, l’orfeó de l’estelada va inter
pretar Let it be, La gallineta i Paraules
d’amor. Són cançons vintage, que figu
ravenenaquellscançonersqueensen
dúiem quan anàvem d’excursió al Fi
garó, armats amb els preceptius can
gurs (aleshores s’estilavenmés que les
capelines i tenien aquella butxaca
marsupial on, per fernos l’interes
sant, amagàvem –no se sap mai– una
antologia de poemes de Neruda). I a
l’estiu buscàvem platges tranquil∙les
amb l’esperança que la noia que ens
agradava no s’adonés que dúiem avar
quesper compensar l’excésde suor als
peus. La guitarra (i la seva inevitable
funda d’estampat tragicòmicament
escocès) era un element important,
perquè corria la llegenda que tenia el
poder de propiciar el contacte libidi
nós (més tard vamadonarnos queno
més lligavenels guitarristes que, sense
guitarra, també haurien lligat).
L’alegria admirable que demostren

els protagonistes de la festa feta públi
ca per Rahola confirma que es manté
viu l’esperit llachià d’“amb el somriu
re, la revolta” ique,potserper l’eufòria
que provoca la proximitat del repte
unilateral que decidirà el nostre futur,
els humansno sempre somcapaços de
controlar el sentit del ridícul i els me
canismes de la vanitat. Fer pública la
privacitat sense que hi hagi filtracions
orobatseleva l’anècdotaparticulara la
categoria de xivarri públic i la conver
teix en matèria primera susceptible
d’esperonardebats recreativamentes
tèrils i, sobretot, d’estimular el nostre
canibalisme de cada dia.c

L’orfeó de
l’estelada

Encara que a les imatges
pugui semblar que cantar
en grup perjudica, és
un costum saludable

ElmodelMongofre
Feia quinze anys que no tornava a

Rello.M’havia impressionatmolt
en aquella primera visita: un po
ble perdut a la província de Sòria,

emmurallat, silenciós, amb cases de pedra
i vista a un paisatge immòbil... Com devia
estar ara? M’hi acostava amb l’ai al cor.
Algú el devia haver acabat descobrint; em
trobaria amb un gran pàrquing al peu de
les muralles, les antigues, nobles cases
convertides en botigues de souvenirs, els
carrers envaïts de gent fent fotos... Com
Pedraza, com Peratallada, com Santilla
na... Vaig arribarhi. I em vaig trobar amb
un poble perdut, emmurallat, silenciós,
ambcasesdepedra ivistaaunpaisatge im
mòbil. Dissabte, mitja tarda, un temps es
plèndid, i ningú al carrer. I a les cases, una
darrere l’altra, el mateix cartell: en venda,
en venda, en venda.

Semprehaviadetestat elmodel de turis
me parc temàtic a l’estil Peratallada, però
ara havia depreguntarme: eramillor això
que allò altre...? No hi ha més opció que
aquestes dues per als llocs preciosos: o en
vaïts, abaratits, prostituïts, o autèntics pe
rò buits imoribunds?
Vaig recordarme d’alguns que no eren

ni una cosa ni l’altra; llocs restaurats amb
gust, preservats, habitats. Com alguns pa
laus de maharajàs indis convertits en ho
tels de luxe. Però aquest era el problema:
el luxe. Igual com el turisme demasses, el
luxe, a la sevamanera, també uniformitza,
falsifica. I és accessible a poquíssimes
persones.
Seguia pensanthi quan, fa unes setma

nes, vaig conèixer un lloc preciós que em
va semblar donarme la resposta. Es tracta
de Mongofre, la finca a Menorca de l’em

presari Rubió i Tudurí (germà del paisat
gista), avui pertanyent a la fundació del
mateix nom. Mongofre, al mig d’un parc
natural, s’utilitza per a activitats culturals,
comels formidablesTallers Illats:unscur
sos (de quatre dies, impartits per filòsofes,
historiadors, escriptores...) que inclouen
l’estadaa lacasa,queesconserva talcomla
va deixar Rubió.
És la mateixa fórmula, però més am

biciosa, que la d’aquelles cases natals d’ar
tistes convertides enmuseu, o els castells,
com el de Cap Roig, on se celebren festi
vals. Éspotser l’únicamanerademantenir
amb vida aquests llocs excepcionals: ni
obrirlos a lesmultituds ni reservarlos als
milionaris, sinó ferlos accessibles a un
nombre raonable de persones selecciona
des nopels seus diners, sinóper la seva ca
pacitat d’apreciar la bellesa i la cultura.c
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