
agitprop i un grapat d’in-
tangibles. Per això, en 
certa mesura, la prèdi-
ca nacionalista té algu-
na cosa (o molta) de pre-
lògic, d’atàvic, d’eco de 
la nit dels temps. I per ai-
xò succeeix que el presi-
dent del Govern entén, 
contra tota lògica, que 
si la política i la llei xo-
quen, s’ha de sotmetre la 
política a la llei i no mo-
dificar-se la llei per do-
nar una resposta políti-
ca a un problema polític: 
Catalunya i el seu encaix 
a Espanya, per dir-ho 
amb més precisió.
 L’obstinació a defen-
sar les lleis –la Consti-
tució– com a textos re-
velats recorda el cas del 
gran astrònom Johan-
nes Kepler, que es va en-
testar a trobar una rela-
ció matemàtica entre els 
cinc sòlids regulars i la 
distància al Sol dels pla-
netes coneguts en el seu temps, una 
connexió que hauria estat disposa-
da pel Suprem Faedor a la qual va 
anomenar misteri còsmic… i que 
mai va aconseguir demostrar. Si-
gui perquè les seves conviccions 
acientífiques van pesar més en el 
seu ànim que l’observació dels as-
tres o per qualsevol altra raó, Ke-
pler va preferir no rectificar, encara 
que potser, si ho hagués fet, hauria 
prestat un gran servei a l’astrono-
mia perquè hauria encaminat els 
seus passos per camins més propers 
a la realitat. Però va prevaler una al-
tra cosa, la perfecció d’un disseny 
proper a l’harmonia dels núme-
ros, d’igual o semblant manera a 

Fonamentalismes nacionals
El debat Catalunya-Espanya registra el triomf dels dogmàtics sobre els disposats a reflexionar

A
questa visita a Catalunya 
de Mariano Rajoy que 
s’anuncia per al dia 29 té 
molt de visita pastoral, 
de ritu religiós, perquè el 

nacionalisme té molt de religió, i 
aquesta la professa el president del 
Govern amb tant fervor i entusias-
me com els més il·lustres i criticats lí-
ders dels nacionalismes perifèrics, 
especialment el català. Hi ha en 
l’aparell de propaganda que fan 
anar els nacionalismes una mitolo-
gia a disposició dels oficiants que els 
permet remuntar-se en la història i 
exaltar les virtuts de la comunitat. 
Aquesta és una regla sense excepci-
ons que permet als productors de les 
diferents mitologies nacionals ate-
nir-se a la norma enunciada per l’es-
criptor Javier Cercas per referir-se 
al cas catalano-espanyol o hispano-
català: «Els catalans vam falsificar el 
nostre passat per falsificar el nostre 
present, i els espanyols també».

EVIDENTMENT, no hi ha 
religions sense mites, i la construc-
ció dels mites és el menys semblant 
a un assaig històric. Que Espanya 
és l’Estat més antic del món està 
per demostrar en la mateixa me-
sura que la hipòtesi de treball se-
gons la qual Catalunya va viure una 
edat d’or que els avatars de la his-
tòria d’Espanya van fer anar en or-
ris. En aquest terreny, la raó ocupa 
un paper secundari i la lògica tam-
bé. Importen els sentiments, la de-
voció pels símbols, l’habilitat dels 

com en els nostres dies la suposada 
bondat d’una Constitució sorgida 
d’aquella democràcia en gestació 
de finals dels 70 és preferida a qual-
sevol altra alternativa que obligui 
a formular preguntes incòmodes, 
a donar una oportunitat al dubte 
a costa de renunciar a certeses que 
aviat compliran 40 anys.
 El teòleg Manuel Fraijó afirma: 
«Ardents credos religiosos, sense 
instàncies correctores, han desem-
bocat sempre en el fanatisme». Vés 
a saber si, en efecte, vivim un episo-
di de fanatismes patris on no tenen 
lloc les posicions intermèdies, les 
que són més adequades per preser-
var la cohesió social i respectar les 

dades subministrades per la rea-
litat circumdant; vés a saber si el 
que realment passa és que l’èxit 
dels fonamentalismes en les seves 
diferents modalitats ha contami-
nat la política hispano-catalana 
o catalano-espanyola. Vés a saber. 
Però aquest sainet, entremès o co-
mèdia d’embolics de la fiscalia té 
bastant de gesticulació fonamen-
talista, d’oposicions mal païdes 
que acaben per convertir els oposi-
tors que les superen en guardians 
de les essències sense cap més re-
ferència que la literalitat dels tex-
tos que al seu dia van haver d’estu-
diar. Com si, d’acord amb l’opinió 
del politòleg Sami Nair, els nostres 
dies fossin els del triomf dels dog-
màtics per sobre dels que estan 
disposats a reflexionar.

ToT aIxò tindria una impor-
tància relativa si no es donés la cir-
cumstància, com ha explicat en 
aquestes mateixes pàgines el pro-
fessor Javier Pérez Royo, que «la 
Constitució i l’Estatut, tal com es-
tan, no poden ser la referència 
normativa per a la governació de 
Catalunya» després de la sentèn-
cia del 2010 redactada pel Consti-
tucional. De manera que si la llei 
és un obstacle per a la política, s’ha 
de canviar la llei perquè prevalgui 
la política; si el mite porta fins a 
un carreró sense sortida keplerià, 
és millor oblidar-se’n, deixar-lo en 
mans de poetes i exercitar el rea-
lisme, on els herois, profetes i tro-
badors no tenen lloc. Tampoc els 
fonamentalistes en formació tan-
cada que a tots dos costats del pro-
blema creuen que tota concessió és 
una derrota o, encara pitjor, una 
traïció al credo que professen. H 
Periodista.

ALBERT

Garrido

Si la llei és un obstacle per a 
la política, s’ha de canviar la llei 
perquè prevalgui la política

LEONARD BEARD

La reforma de l’estructura de l’Estat

S’
equivoquen els que 
manifesten amb 
cansament que el 
debat sobre el sobi-
ranisme català aca-

para les tertúlies i els informatius. 
Res d’això. La setmana passada es va 
acabar amb tres bombes informati-
ves que ens van fer tornar al país de 
xaranga i pandereta. Dijous moria 
Cayetana d’Alba  i la ciutat de 
Sevilla, lluny del lament dels jorna-
lers, plorava per l’aristòcrata de la 
fortuna incalculable. L’endemà, di-
vendres, ingressava a la presó la to-
nadillera Isabel Pantoja per haver 
blanquejat diners procedents del 
saqueig de Marbella, per a molts un 
pecadet venial si es té en compte 
que ho va fer per amor. I dissabte, el 
diari El Mundo publicava la primera 

van disputar la seva presència als 
espais d’anàlisi política dels dissab-
tes a la nit.
 El tema d’aquest Francisco Nico-
lás Gómez Iglesias promet emoci-
ons fortes, perquè el noi ha constru-
ït un relat (en el més pur estil de l’im-
postor Enric Marco, novel·lat ara per 
Javier Cercas, dit sigui de passada) 
segons el qual havia rebut encàrrecs 
d’altes personalitats de l’Estat per a 
temes tan senzills com arreglar el 
problema de Catalunya, aclarir l’ho-
ritzó judicial de la germana del Rei, 
fer negocis amb Guinea Equatorial 
per afavorir les grans empreses es-
panyoles o reunir-se amb Sheldon 
Adelson per tractar sobre el projecte 
Eurovegas. Tot un nen prodigi que, 
en lloc de tenir tirada pel violí en té 
per l’alta política.

 Acusat d’estafa, falsedat de do-
cuments i usurpació d’identitat, 
Francisco Nicolás Gómez haurà 
d’aclarir l’origen de les seves fan-
tasies i potser llavors ens assaben-
tarem de qui va donar canxa al per-
sonatge. 

L’esperpent

Però de moment, no deixa de sor-
prendre que aquest tarambana 
rebi dels mitjans un tractament 
tan poc distanciat dels seus deli-
ris i contradiccions. En el país que 
va inventar l’esperpent, havia 
d’emergir una figura com la del Pe-
tit Nicolás, amic de Rajoy ¡des dels 
14 anys!

Pendents
del ‘Petit 
Nicolás’

@JuanchoDumall

de les dues entregues d’una entre-
vista amb el Petit Nicolás, que tot i la 
seva joventut, ja pot presumir de 
ser el farsant més mediàtic d’Espa-
nya. De fet Telecinco i La Sexta es 
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La política 
catalana amb 
ulleres 3-D
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Gordillo

L
a irrupció de Podem   com 
a tercera força i l’ascens 
d’ERC, CUP i C’s al Parla-
ment en detriment dels 
partits instal·lats en les 

institucions i governs (CiU, PSC i 
PP) convida a pensar que està emer-
gint un tercer eix en la política ca-
talana, el de la corrupció-regenera-
ció. El mapa català ha de ser obser-
vat amb ulleres de tres dimensions: 
sobiranisme-unionisme, esquerra-
dreta i, després del tsunami d’es-
càndols en totes les esferes del po-
der català i espanyol, l’eix corrup-
ció-regeneració o casta-nova 
política.  
 L’enquesta d’EL PERIÓDICO des-
prés del 9-N dibuixa un mapa pràc-
ticament ingovernable perquè els 
vells esquemes ja no serveixen, i 
en les tres dimensions no hi ha ma-
jories parlamentàries possibles. 
La corrupció que corroeix CiU fa 
pràcticament inviable un bloc so-
biranista CiU-ERC-CUP en un futur 
no gaire llunyà. L’espectacle soci-

overgent –la «casta catalana», en 
el llenguatge de Podem– en la co-
missió del cas Pujol és la prova que 
Artur Mas està obligat a fer nete-
ja en les seves files i apostar per la 
tolerància zero amb la corrupció si 
vol liderar una etapa constituent a 
Catalunya.
 La dreta seria marginal en un 
nou Parlament (18 diputats del PP 
i UDC), així com l’unionisme pur 
(28 de C’S i PP) o el federalisme di-
vers (39 de Podem, ICV-EUiA i PSC), 
mentre que l’únic bloc que s’acos-
taria a la majoria absoluta seria 
un front d’esquerres contra la cas-
ta (67 d’ERC, Podem, ICV-EUiA i 
CUP).  
 Estem desitjosos de conèixer el 
full de ruta de Mas per saber les se-
ves idees regeneradores. Si el par-
tit del president només consisteix 
a amagar sigles i fitxar indepen-
dents sense tallar a fons la corrup-
ció, prevaldran part dels vells es-
quemes i la situació serà ingover-
nable es miri com es miri.H 

La corrupció i ‘la 
casta’ dinamiten els 
eixos esquerra-dreta i 
sobiranisme-unionisme

@saulgordillo
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