
uan la política espanyola torna a
tenir l’epicentre en la corrupció i
la catalana no surt del jo sóc lleig

però tu encara més, el ciutadà sent un cert
defalliment amb relació a les virtuts del
sistema. Fa un parell de mesos ens va dei-
xar sir Bernard Crick, l’autor d’un dels
llibres de teoria política més influents de
la segona meitat del segle XX que és per-
fectament vigent encara. El mateix títol
–En defensa de la política– ja suggereix
que no es tracta d’una qüestió a la qual es
pugui donar valor per se. El professor
Crick escrivia seguint els passos de Lin-
coln, és a dir, dels que parteixen de la idea
que les virtuts de la política no apareixen
pas de manera automàtica i que, com deia
el president americà, la política implica
«acció eterna». En altres paraules, el po-
ti-poti i les complexitats de la democrà-
cia requereixen mecanismes de saneja-
ment i vigilància que cal tenir activats
constantment. Crick, el primer biògraf de
George Orwell, havia après de l’autor
d’Homenatge a Catalunya que cal sospi-
tar dels grans conceptes miraculosos i
que cal estar atent al que realment fan, en
la pràctica, els que s’omplen la boca de
fantàstics objectius. L’atenció s’ha de
posar en els mitjans que utilitzen per
aconseguir-los. El que retrata un polític
no és la bona nova que anuncia sinó els
mitjans que fa servir per fer-la possible.
L’any 84 Crick va abandonar la seva cà-
tedra a Londres i va decidir, en les seves
paraules, «emigrar a Escòcia». Amb el
seu punt d’excentricitat habitual i posant-
hi humor i candor, va dir que ho feia
«atret pels encants irresistibles d’una se-
nyora i pel clima». A Escòcia va ser una
veu potent en el debat de la independèn-
cia i el marc constitucional. Els darrers
anys els va dedicar, per encàrrec del go-
vern laborista, a elaborar propostes per
introduir al currículum escolar el que
aquí en diem l’educació per a la ciutada-
nia. Aquests dies, com cada vegada que
la política del meu país em provoca un
cert desànim, em ve al cap la definició
d’aquesta activitat que el professor Crick
proposava als seus alumnes: «La política
és fer l’ètica en públic.» Primer això i,
després, d’acord, escoltem les promeses
electorals.

Q
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i el monument a José Antonio
Primo de Rivera, presente, de
l’avinguda de Josep Tarradellas
de Barcelona s’hagués enderro-

cat l’endemà d’haver mort Franco, no
hauria passat res. Els ultres s’haurien
mantingut callats per por o per prudència i
els demòcrates, també. L’enderroquen
ara, 30 anys més tard, i és normal que algú
se’n lamenti. Se’n lamenta l’escultor Jor-
di Puiggalí, autor dels relleus mig nou-
centistes mig de realisme socialista que
representen els treballs i els dies sense cap
connotació política, i se’n lamenten els
veïns, que ja ni recordaven a qui estava
dedicat el monument perquè fa molts anys
que se li havien llevat inscripcions i sím-
bols. Hi ha un franquista balbucejant que
s’acosta a les obres d’enderroc dient no se
sap què de positiu sobre Franco i sobre Jo-
sé Antonio, presente, però ningú no li fa
cabal perquè les dents li llisquen sobre les
genives i no se l’entén de res.

Les tres xemeneies de la tèrmica de
Sant Adrià del Besòs, visibles des de mig
Barcelona i mig Maresme, van ser un
atemptat visual i un abús de poder quan
van ser construïdes, en ple franquisme.
Per propagar-ne la bondat i fer callar les
protestes veïnals, la companyia elèctrica
que n’era propietària va publicar uns
anuncis a tota plana als diaris comparant
la seva obra de ciment armat amb el tem-
ple de la Sagrada Família, d’Antoni Gau-
dí. La indignació va ser llavors general,
perquè hi ha comparacions odioses. Ara
que la companyia elèctrica vol enderrocar
les tres xemeneies perquè ja no li fan ser-
vei i les vol substituir per una promoció
immobiliària, l’Ajuntament de Sant Adrià
ha hagut de fer un referèndum entre els
veïns per si les volen mantenir o no, i ha
sortit que les volen mantenir perquè a cò-
pia d’anys i convivència han esdevingut
un senyal d’identitat del poble, un skyline.
L’skyline és molt important des que Nova
York va descobrir que era important. Sky-
line, lector que no tens per què saber-ho,
és la silueta que una ciutat dibuixa retalla-
da sobre el cel. L’Ajuntament de Sant
Adrià, per conservar la silueta urbana
haurà de pagar al propietari de la tèrmica
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una picossada que fa marejar. Diu que hi
faran un centre cultural. Totes les andrò-
mines, tots els materials d’enderroc sub-
sisteixen gràcies a convertir-se en centre
cultural. Jo, si fos la cultura, m’ofendria.
No hi ha edificis de nova planta, per a mi?

El monument a José Antonio, presente,
també va ser un nyap arquitectònic, quan
es va fer, però ara era com un moble útil
per als veïns. El veien de lluny i deien: mi-
ra, allí és casa. Un skyline. Però el monu-
ment no ha tingut tanta sort com les tres
xemeneies de Sant Adrià, i n’ha tinguda
molta menys que els embellidors escultò-
rics criminals que poblen les mil rotondes
de les carreteres de tot Catalunya i s’hi
mantenen com si res. Ah, és que aquest
embellidor estava dedicat en origen a José
Antonio, presente. També l’escultura de
la Victòria de la plaça Joan Carles I de
Barcelona estava dedicada en origen a
Franco, i bé que la van reciclar per hono-
rar el Rei. Hi ha molts barcelonins que no

saben que la plaça situada on conflueixen
el passeig de Gràcia i la Diagonal porta el
nom de Joan Carles I. Va ser una decisió
de l’Ajuntament després que el 23-F in-
centivés el fervor joancarlista. Si van
mantenir l’escultura, és que potser algú va
observar concomitàncies entre Franco i el
Rei? El subconscient és molt traïdor.

L’Ajuntament de Barcelona regalarà a
l’escultor Jordi Puiggalí els frisos del mo-
nument a José Antonio, presente, perquè
els posi al seu particular jardí. Sí que és
generós, l’Ajuntament. Primer encarrega
i paga l’obra escultòrica a Puiggalí i des-
prés la hi regala. Això es pot fer? Això es
pot fer sempre que ho facin les esquerres
verdes que reciclen Franco i reciclen el
Rei com qui recicla una llauna de Coca-
Cola, un envàs de vidre o unes xemeneies,
però són incapaces de mantenir a lloc uns
frisos que no fan cap mal només perquè de
tant en tant han de demostrar que són pro-
gres.
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L’Ajuntament de Barcelona enderroca el monument a José Antonio però recicla el de Franco

Els operaris, a punt de treure els frisos que representen els treballs i els dies. / QUIM PUIG
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