
El número dos

El governdeSuárez va pi-
lotar la transició demo-
cràtica marcat per l’ob-
sessió d’evitar que l’Es-
tat espanyol tornés a

caure a mans de la classe política
que havia dominat la SegonaRepú-
blica: personalista; dividida enmi-
nitaifes polítiques (el partit més
grosnopassàmaidetenirunaquar-
ta part dels escons de les Corts);
presonera de la cridòria efectista
però irresponsable quedes de sem-
pre segreguen les tertúlies de cafè
(ara, de ràdio) espanyoles (una bo-
na part dels diputats eren acadè-
mics, escriptors i periodistes); i in-
capaçdeposar-sed’acordenres (va
haver-hivintgovernsencincanys).

Per això, l’any 1977, uns mesos
abans de les primeres eleccions de-
mocràtiques, el govern espanyol va
aprovar el sistema actual de llistes
electorals tancades, amb l’objectiu,
plenament assolit en pocs anys, de
crear partits sòlids, maquinàries
polítiquesperfectamentdisciplina-
des i líders totpoderosos capaços
d’estabilitzar el país imatar les for-
cescentrífugues (a laperifèria,però
també al centre) que, de tant en
tant, s’apoderen de la Península.

Considerant l’anarquisme gaire-
béatàvicde l’espanyolmitjà (aques-
tamenad’indisciplinamentalqueel
fa remugar de tot i sospitar de tot-
hom i que és pròpia de paísmancat
d’una reforma protestant o, com a
mínim,d’una teologia catòlica fina),
és possible que el sistema de llistes
tancadescomplíselseupropòsit ini-
cial d’estabilitzar la democràcia es-
panyolaambescreix.Quarantaanys
després, però, aquell èxit no com-
pensanidebon trosel dèficit demo-
cràtic atroç que ha generat: polítics
que, malgrat perdre escons elecció
rere elecció, no dimiteixen (arama-
teix em vénen al cap els noms dels
Srs.DuraniRidao,peròn’hihamolts
més);políticsprofessionalsenelsen-
titdenosaber fercapaltraprofessió
(cosa completament lògica si el pro-

pòsit vital d’una persona és aplicar-
se diàriament a convèncer el núme-
ro u que el promogui dins l’escalafó
delallistaelectoral); ivotantsjivarit-
zats i/o orfes que desconeixen el
nomdel número dos.

Dins la lògica del sistema electo-
ral aprovat pel govern espanyol ara
fa quaranta anys, les declaracions
del Sr. Duran i Lleida tot afirmant
que el númerodos d’una llista elec-
toral no té cap importància són in-
contestables. Hauria estat preferi-
ble, però, si el Sr. Duran hagués fet
unpasmésenllà i s’haguéscompro-
mès a aprovar la supressió de les
llisteselectorals i lasevasubstitució
per un sistema en què el número u
gestionidirectamenttotselsescons
i compti amb el suport administra-
tiu d’un conjunt de secretaris i se-
cretàries altament competents. A
més de ser coherent amb la posició
delSr.Duran, lapropostapodriaar-
ribara tenirunefectebeneficiósso-
bre les financespúbliques: japoden
imaginar la quantitat de dietes per
desplaçaments i per reunions a co-
missions parlamentàries que s’es-
talviaria el contribuent.

La crisi econòmica espanyola té
moltes causes. Una és l’atonia del
sistema polític i la seva incapacitat
per generar el talent necessari per
governareficientment lanaucomu-
na. No conec cap empresa que hagi
triomfatsobre labasedetenirunsol
empleatqueimportinicapdiarique
recolzi la seva estratègia de vendes
enunsolarticulista.Nocal llegirels
clàssicspersaberqueelbon líderés
aquell que té la imaginació, la gene-
rositat i la intel·ligència per buscar
el millor número dos possible i, al
capdavall, per construir el millor
equip possible.

Sé que alguns diran que la polè-
mica sobre el número dos és prò-
pia del Ferragosto de casa nostra:
enxubat, flàccid, escadusser enno-
tícies. Hi dissenteixo. CiU té, ara
mateix, un fort problemade credi-
bilitat política: ningúno sapquè és
el pacte fiscal que prometen i què
faran si no l’aconsegueixen. En un
món ideal, la coalició hauria d’ha-
ver elegit al president Pujol com a
número u a les eleccions d’aques-
ta tardor amb l’objectiu de defen-
sar, amb la intel·ligència que el ca-
racteritza, el programa postpujo-
lista que el president defensa pú-
blicament des de fa alguns mesos.
Comquenohoha fet, CiUnecessi-
ta un número dos (i tres i quatre)
que compensi l’estratègia opaca i
poc útil per al país que l’actual nú-
mero u defensa.

Per descomptat, ERC pateix el
mateix problema. No en tindrà
prou a recuperar les seves sigles o
fins i tot a escollir un número 1 in-
dependent per compensar els er-
rors polítics dels darrers anys. Si
vol prosperar, haurà de convertir-
se en la coalició que encarni l’an-
sietat sobiranista del país. Això, al
meuentendre, l’obliga aposarmol-
ta imaginació a l’hora de triar un
número dos diferent dels noms en
circulació. ¿I si comencés per ele-
gir algunmembredestacat del cor-
rent crític d’Unió?
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