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Mutació
espanyola

Fa uns deu anys, quan es va
començar a prendre cons
ciència que la reforma de
l’Estatut no acabaria bé,

el catalanisme polític va iniciar un
procés de mutació. Aquesta mu
tació es va manifestar de diverses
maneres. Als partits polítics, als
carrers, al moviment associatiu, al
relat històric i el cànon literari. I ge
neracionalment. Els fills del pujo
lisme, educats en la normalització
consensuada i que van acabar de
madurar quan el vell progressisme
nostrat ingressava al geriàtric, aixe
caven el dit per demanar la paraula.
El relleu generacional es va produir
en una tessitura crítica: la crisi ins
titucional provocadaper la tramita
ció de l’Estatut durant aquell perío
de d’agonia s’anava encavalcant
més i més amb la crisi financera.
Aquesta tempesta perfecta va evi
denciar que el model territorial
pactat durant la transició –diguem
ne Estat de les autonomies, di
guemne cafè per a tothom– s’havia
encallat i era insostenible. Alesho
res els fills del pujolisme van cons
tatar que l’autogovern, que és el
nostre principalmarc de referència
polític, tenia el recorregut que te
nia. Limitat. I en volien més.
Un fenomen paral∙lel, ara es veu

més clar quemai, s’està produint en
la política i la vida intel∙lectual es
panyola. Amb un ritme diferent,
amb uns altres continguts i amb
altres intencions, però la mutació
forçada pel canvi generacional
també està en marxa perquè s’ha
viscut un procés crític que s’enca
valla amb el nostre: el lífting de
l’Estat de benestar s’ha encavalcat
amb la degradació institucional.
Però la versió madrilenya de la
mutació no afecta la idea de l’Estat,
com ha succeït aquí, sinó que
apunta a la reconsideració del
consens progressista que va tenir el
seu moment climàtic amb la vic
tòria socialista del 1982. No és
l’única diferència.Mentre aCatalu
nya existeixen cultures polítiques
amb marcs de referència comple
mentaris, que no són necessària
ment exclusius, aMadrid elmarc és
únic. I s’està produint una dura
batalla pel control d’aquest marc.
Perquè les grans patums del pro
gressisme no estan fent res per
adaptarse a la mutació sinó que,
com que senten el seu castell asset
jat, pugnen amb la generació que
vol assaltar els cels.c

Elecció
entusiàstica

Aquestcapdesetmanacele
brava sessió l’anomenat
Consell Ciutadà Estatal,
màxim òrgan entre con

gressos de Podem. Hi havia tela per
tallar. Amés s’hauria de votar la pro
posta anunciada pel secretari gene
ral, Pablo Manuel Iglesias, d’encim
bellar el companyPabloEcheniquea
la posició de secretari d’Organitza
ció, és adir, deconvertirlo ennúme
ro 3 del partit. Es va seguir el sistema
d’un candidat per a cada lloc, un lloc
peracadacandidat.Peròaquestajust
decapmaneravaevitar lesvotacions,
que són la sal d’aquestes convocatò
ries i serveixen perquè cadascú car
reguiamblesadhesionsoelsdesafec
tes que suscita o que es promouen al
seu voltant i propinarli així el con
fort o la incomoditat assignats per la
màximadirigència en la seva saviesa.
Sabut és que les votacions s’efec

tuen segons diferents modalitats. Hi
ha eleccions per aclamació, n’hi ha a
mà alçada, de secretes, mitjançant
papereta dipositada a l’urna, de digi
tals, i d’altres. El procediment adop
tat forma part de la discussió prèvia,
de vegades acarnissada, perquè es
considera condicionant. En tot cas,
les votacions per tenir algun signi
ficats’handecircumscriureauncens
determinat d’electors, que pot deri
var de la mera condició de ciutadà o
d’alguna especificitat per raó de
veïnatge, afiliació o pertinença a un
conjunt perimetralment definit, en
relació amb el qual cada individu, en
funció de les seves coordenades es
pacials –intra o extramurs–, en que
da inclòsoexclòs.
L’elecció del nou secretari d’Orga

nització de Podem era en el cartell i
ha rebut totes les enhorabones, més
encara tenint en compte que ha estat
decidida de manera unànime i en
tusiàstica.Unaaltracosaésqueelsde
laganyotaverdasempreveginlauna
nimitat i l’entusiasme amb sospita i
prefereixin leseleccionspermajoria,
en consideració a la pràctica elegant
del pluralisme. L’entronització de
Pablo Echenique podria ser un so
breeixidorpera les tensionsregistra
des, que acaben penalitzant l’electo
rat. Però de qualsevol manera, el fla
mant número tres, abans d’acceptar,
hauria d’haver exigit aclariments so
bre la destitució del seupredecessor,
Sergio Pascual. Podem, com a partit
nou que és, ens deu una explicació,
igualquel’alcaldedeVillardelRíoals
seus veïns a la pel∙lícula de Berlanga
¡Bienvenido,MisterMarshall!c

Ésevident!

La interinitat, quan s’allarga mas
sa, sempre és dolenta. Pot estar
més omenys justificada, però no
és bona. En català, diem que

“malaltia llarga, parenta de la mort”. I la
interinitat actual, la que viu institucional
ment i políticament Espanya, comença a
tenir un regust poc amable; el regust que
ja no pot amagar que no estem davant
d’unproblema transitori, sinód’unaqües
tió estructural que té tota la pinta de con
vertirse en estable i gairebé permanent.
Perquè la qüestió ésmolt simple: estem

pendents que es posin d’acord o el que
passa és que són incapaços de posarse
d’acord?Arribar a un acord és difícil, però
no impossible. És, sobretot, qüestió de
voluntat i d’acceptació que l’electorat ha
volgut que ningú governi des de la seva
exclusiva coherència. L’electorat ha
imposat renúncies a tothom i ha exigit
que, uns i altres, acceptin integrar pro
grames diferents per ferne de tot plegat
una acció de govern que faci front als
problemes reals del país. L’electorat ha
volgut més pragmatisme que idealisme,
més acció que crítica, més solucions que
justificacions.
La interinitat posa de manifest que no

s’ha entès el missatge de l’electorat. És
evident que l’actual inacció perjudica a
tothom; ningú pot ignorarho, fins al punt
que tots en som responsables. Si no hi ha

govern és perquè ningú ha acceptat en
cara la responsabilitat de ferlo possible.
Sabem que discrepen, però no sabem en
què ni per què. Sabem que es diuen in
compatibles, perònosabemquèhihadar
rere les seves paraules. Tots volen gover
nar sols, amb els seus, a la seva manera,
sense pactes ni acords que els obliguin a
canviar. És a dir, tots volen ignorar el que
han dit els electors; tots volen fer veure
que han guanyat les eleccions quan cap
d’ells ho pot justificar.

I, esclar, la interinitat té costos. Anem
pel camídeperdreunany enel campde la
recuperació econòmica. Això ja no serà
responsabilitat exclusiva del govern inte
rí; aquesta responsabilitat l’hauran de
compartir tots els que, pel silenci, per la
inacció, pel narcisisme teòric, per teatre
ros o oportunistes no fan res per acceptar
l’acord que l’electorat ha imposat.
La interinitat tindrà costos, i molt

greus. És evident!

La interinitat té costos;
anempel camí de perdre
un any en el camp de la
recuperació econòmica

Estat autonòmicoEstat federal?
Una federació o Estat federal es

crea quan un conjunt d’estats
independents s’agrupen mit
jançant una Constitució fe

deral, que regula l’organització institucio
nal de la federació i les seves compe
tències. Cada estat membre té la seva
pròpia Constitució, que no pot contradir
la Constitució federal i que conté l’orga
nització institucional i les competències
d’aquell estat.
No hi ha un model únic d’Estat federal.

Són estats federals, entre molts altres, els

Estats Units, Alemanya, Mèxic i el Brasil,
amb característiques molt diferents entre
ells. Per la seva banda, la creació de l’Estat
autonòmic parteix d’un Estat unitari en
què la Constitució estableix que aquells
territoris que ho desitgin puguin consti
tuirse en comunitat autònoma, mitjan
çant un estatut d’autonomia, que no pot
contradir la Constitució i que conté la
regulació de les institucions i les compe
tències que assumeix aquella comunitat
autònoma. La Constitució estableix les
competències de l’Estat i les de les comu
nitats autònomes.
El que importa no és, doncs, el nom que

es doni al tipus d’Estat, sinó les caracterís
tiques i el nombre de competències que té
un estat membre d’una federació o les que
té una comunitat autònoma. De la compa
ració en resulta que tenen poders anàlegs.
Per tant, un Estat federal és pràcticament
el mateix que un Estat autonòmic.
L’organització institucional de l’Estat

autonòmic espanyol té mancances greus.
Una és que les comunitats autònomes no
participen en l’adopció de les decisions de
l’Estat central, perquè el Senat, que hauria
de vehicular la voluntat de les comunitats
autònomes, és pràcticament irrellevant. A
més, s’haurien de determinar amb clare

dat les competències de l’Estat central i les
de les comunitats autònomes, i l’àrbitre
entre l’Estat i les comunitats autònomes,
el Tribunal Constitucional, no hauria de
ser designat pràcticament per una sola de
les parts, l’Estat.
Altres mancances són la designació en

clau partidista dels membres del Consell
General del Poder Judicial i, en con
seqüència, de determinats magistrats
als tribunals superiors de justícia, però
aquestes mancances no tenen res a veure
amb elmodel d’Estat. El que cal, més enllà
de nominalismes, és corregir els dèficits
que té l’Estat.c
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