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El candidat Miquel Raventós

J

ordi Casanovas, nascut el mateix
any que es va aprovar la vigent
Constitució espanyola, ha escrit
una obra de teatre, titulada Pàtria, que confirma aquella idea tan atractiva segons la qual, més vegades que no
sembla, és la realitat (o la natura, per dirho com els antics) allò que imita l’art, i
no pas a l’inrevés. El muntatge de l’obra,
que ha dirigit Casanovas mateix, es pot
veure al Teatre Lliure de Gràcia fins al
dia 11 de novembre, quan ja serem en
plena i oficial campanya electoral, i només hauran passat dos mesos des de la
Diada de la manifestació multitudinària
a Barcelona.
Per què anoto aquesta circumstància? Perquè la història que
aquest vilafranquí ha
escrit per als escenaris
arranca amb la desaparició, poc abans del dia
de les eleccions, d’un
candidat a la presidència de la Generalitat
que vol proclamar la independència de Catalunya, el carismàtic Miquel Raventós (molt
ben interpretat per
Francesc Orella), un famós periodista de televisió que remou el món
tancat dels professionals de la política i els
partits polítics tradicionals. Segons he llegit
en algunes entrevistes,
l’autor feia uns quants
anys que elaborava
aquest text, molt abans que l’onada de sobiranisme català transformés de manera
tan substancial l’agenda política.
Vaig assistir a la funció del dijous de la
setmana passada i vaig comprovar fins a
quin punt la intersecció entre la més rabiosa actualitat i la ficció dramàtica influeix notablement en les reaccions del
públic. El que està passant al carrer i als
mitjans il·lumina la representació i, a la
vegada, la faula que se’ns proposa fa el
mateix amb els esdeveniments polítics i
socials que anem vivint de manera tan
accelerada aquesta tardor, amb totes les
moltes i evidents distàncies que cadascú
hi trobarà. El text, que bascula entre una
èpica indignada contra la democràcia de
les aparences i un escepticisme radical
sobre les possibilitats de veritable transformació d’aquest joc, no és només ni

principalment un al·legat a favor del que
ara tothom anomena dret a decidir, tot i
que és evident que l’autor no amaga
l’estelada.
Per mi, hi ha dos grans assumptes que
interpel·len l’espectador de Pàtria, molt
més que no pas una eventual secessió.
D’una banda, hi ha una crítica molt severa a la maquinària que crea lideratges a
mida dels electors, tan perversa que fa
de l’autenticitat d’un nouvingut a la política el principal artifici de qui aspira al
poder, un assumpte clàssic que pel·lícules com El político (dirigida per Robert
Rossen el 1949) han descrit de manera
descarnada. De l’altra, de manera més

subtil, els anhels de Raventós ens conviden a pensar que la independència (o
qualsevol canvi de statu quo), si no va
acompanyada d’una restauració del prestigi i la credibilitat de la política, serà un
projecte buit que ens recordarà massa
allò que tant critiquem de l’Estat del
qual ara, si us plau per força, formem
part. Paradoxa de ser com abans sota
una nova bandera. Aquesta autocrítica
preventiva és la càrrega de més profunditat que el dramaturg llança sobre el debat agitat que avui existeix a la societat
catalana.
Malgrat que al conjunt del muntatge li
pesa una mica la tendència a simplificar
la complexitat de la política que certs ambients artístics tenen quan volen posar
de relleu les avaries del sistema (com si
els nostres escriptors no haguessin vist

cap episodi d’El ala oeste de la Casa Blanca), com que li pesa cert esquematisme
dels personatges, vull destacar l’habilitat
que Casanovas té per obrir el focus i suggerir preguntes més incòmodes, que no
tenen a veure –com es pensaria de manera automàtica– amb la permanència de
Catalunya a la Unió Europea, sinó amb
la distància entre les expectatives de la
gent i la realització concreta de les coses.
De fet, Pàtria analitza el sorgiment i la
construcció d’una il·lusió política reactiva que, de mans d’un líder que sembla
fresc i diferent, pot arribar a fer-se realitat. Precisament, la gestió intel·ligent
d’una voluntat de canvi és la gran qüestió d’aquesta hora que
vivim, el veritable repte que està més enllà i
més ençà de les tàctiques dels partits, tot i
que ara, amb la cita del
25 de novembre a tocar, hi ha una superproducció d’ocurrències
destinades a fer petit el
que el dia 11 de setembre va ser gran.
La utilització de la
memòria dita històrica,
la mentida com a element que iguala adversaris, el risc dels populismes i la tria entre la
pàtria física i les pàtries privades són altres assumptes que travessen una trama de la
qual encara sobresurt,
al meu parer, una interIGNOT
rogació que té a veure
amb els mites i realitats del caràcter català: som o no els catalans un poble preparat per a l’heroisme? Raventós podria
ser qui gosa dir que l’emperador va despullat o un líder sense peatges o un heroi. Els castellans van construir un imperi a partir d’una mística heroica que va
resultar, a la llarga, ineficaç davant d’altres potències. Els catalans –afirmantnos modernament a partir de virtuts radicalment distintes a les de l’espasa i la
creu– hem hagut de jugar amb l’astúcia i
hem convertit la paciència en supervivència. Pujol va ser fidel a aquesta tradició però Mas n’està inventant una altra.
Per això ataquen el president amb tanta
fúria. Perquè no s’imaginen un seny que
no amagui sempre una derrota.c
www.francescmarcalvaro.cat
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La UNED com a símptoma

S

i jo fos un estudiant d’universitat
no presencial a Espanya, formaria part d’un col·lectiu de prop de
350.000 estudiants, davant el milió i mig de les universitats presencials.
Hauria de deixar a part la romàntica
història que la UNED va néixer el 1972
per garantir la igualtat d’oportunitats i
possibilitar l’accés als estudis superiors a
persones que no haurien pogut accedir-hi
per motius de renda. M’oblidaria que la
UNED buscava incorporar la dona a la
universitat i al mercat laboral. I seria conscient que no necessitava estudiar a la universitat, si no fos perquè ja tinc feina,
perquè estudio una segona carrera o perquè desitjo una pàtina humanística per
A. PUIGARNAU, professor d’Estètica
i Teoria de les Arts de la UIC

explicar batalletes als meus fills o fins i tot
als meus néts.
Sabria que l’auge de les universitats a
distància o en línia es deu a estudiants
adults, de vint-i-cinc anys cap endavant.
Més que estudiar per aconseguir feina, si
jo fos un d’aquests estudiants, ho faria sabent que puc treure’m una carrera sense
molestar-me a anar a la universitat. A Espanya la universitat a distància creix amb
la gent gran, i la presencial decreix en
nombre de joves estudiants. Pot ser un
símptoma de quelcom més profund?
Si, d’altra banda, estudiés a la UOC, la
meva universitat a més rebria premis de
pedagogia on line, i si ho fes en català,
la matrícula em sortiria més barata que
als altres. Seria conscient que aquesta universitat, de 251 professors amb contracte,
té –sorpresa!– quatre catedràtics... per a

60.000 estudiants. I si estudiés en altres
universitats més recents, les sigles de les
quals gairebé ningú no coneix –UNIR,
Udima, USAL–, formaria part d’un vast
negoci amb motivacions que no sabria dir
si són formatives.
No estudio ni tinc previst estudiar a cap
universitat virtual. Tampoc no estic en contra d’aquests projectes. Si a Espanya la universitat presencial disminueix i les virtuals
o a distància creixen, pot ser que es tracti
d’un símptoma funest que s’afegeix a la crisi: que la societat de la informació fagociti
el món de la formació; que l’autèntica universitat del contacte humà, dels apunts i
els llibres es vegi desplaçada per un sistema on la moda d’educar-se en digital esdevingui un nou credo amb pretensions acadèmiques: un símptoma davant el qual convé aturar-se, analitzar i reaccionar.c

La realitat
i les hipòtesis

C

osta d’acceptar la realitat i
preferim viure de les hipòtesis. Oblidar la història és
obrir la porta al disbarat, deia Edmund Burke en les seves Reflexions sobre la Revolució Francesa, un
dels llibres que més van influir perquè Anglaterra no se sumés a la revolució del 1789 i s’allunyés dels principis ideològics en el nom dels quals
s’han comès tants abusos.
Burke va ser tan decisiu com el canal de la Mànega per aixecar el mur
sentimental i cultural entre Anglaterra i Europa que encara perdura. El
sentit pràctic de les coses, el distanciament dels fets, l’anàlisi freda sobre tot
el que entusiasma les masses, el
menyspreu civilitzat de qualsevol intervenció dels intel·lectuals en la política, han estat una constant de la vida
britànica des dels temps isabelins de
sir Francis Drake.
La realitat és millor acceptar-la i assumir-la de la manera menys dolorosa possible. Un dels danys col·laterals
de la crisi que ens escanya una mica
més cada dia és que no acceptem que
hem perdut capacitat adquisitiva, que
som més pobres, que cada dia ho se-

Seria oportú tenir en
compte que el món no viu
pendent ni obsessionat
del que passa a Catalunya
rem més mentre una minoria, aquí i a
tot arreu, acapara riqueses més inexplicables i voluminoses.
En els anys trenta els treballadors
organitzats van rebutjar acceptar les
retallades que imposava la Gran Depressió. Els enfrontaments classistes
van desembocar en el col·lapse de les
democràcies parlamentàries i en l’ascensió al poder dels tirans que van
conduir al món al desastre. Ni els rics
ni els treballadors cedien.
Les colossals desigualtats es van
produir al començament del segle passat, abans i després de la Gran Guerra,
es van repetir en els temps de la depressió dels anys trenta i els vivim
avui. En tots els casos, les diferències
econòmiques i socials es van convertir en un dels reptes més importants.
En les dues primeres ocasions van
conduir a guerres horribles amb desenes de milions de morts.
La primera preocupació dels europeus en aquests temps anàlegs als desastres passats seria la d’evitar les confrontacions entre estats, pobles, continents i civilitzacions. La història és el
que els pobles intenten oblidar i recordar. Els horrors que volguéssim oblidar, no només l’Holocaust sinó també
Ruanda, Darfur, Cambodja, Síria i
altres tragèdies, són precisament els
que hauríem de recordar.
Confiar en el destí és una opció. Però no la més idònia quan es tracta
d’harmonitzar els interessos contraposats de tots. Prefereixo el realisme
que ens dibuixa la història a la incertesa derivada de la incomprensió o rebuig dels que han de ser els nostres
socis i aliats naturals. El debat sobre
el que decidiria Europa sobre la independència de Catalunya és virtual.
Primer, caldrà saber què sortirà de les
urnes el dia 25. I després plantejar la
qüestió a les institucions que solen ser
lentes i molt deliberatives. El món no
viu pendent de Catalunya.c

