
El Sr. Rajoy i el Pont Aeri

Com l’antiga CEDA de la
SegonaRepública, el PP
ha conreat sempre una
certa varietat regional
de tipus i costums.ElSr.

Aznar va ser un president castellà
vell, rotund i autoritari. El Sr. Ra-
joy, de visita per Barcelona la set-
mana passada, prefereix fer de ga-
llec murri i flexible. Al capdavall,
però, tots dos duen elmateix feno-
tippolític i serveixenels interessos
d’unEstat central ambuna capaci-
tat llegendària de fagocitar el teixit
privat de la perifèria.

La dreta espanyola no s’ha ca-
racteritzatmaiper combregar amb
l’esperit promercatdelmónanglo-
americàni, perdescomptat, ha tin-
gut la sang fenícia, una mica galli-
nàcia, de l’industrial català d’an-
tany.Malgrat totes lesprotestesde
l’esquerra espanyola i dels seus in-
tel·lectuals, que, en una mostra
mésde la sevamancad’imaginació
habitual, no saben fer altra cosa
que acusar el PPde llopneoliberal,
l’única ideologia que defineix els
conservadors espanyols és l’esta-
tismemés estricte.

És cert que la pulsió centralista
espanyola ve de lluny. Ara bé, més
enllà de la seva notable capacitat de
repressió policial, l’Estat espanyol
fou ben poca cosa fins al segle vint:
a tot estirar, una coalició de cacics
agraris, de buròcrates i de militars
d’estar per casa amb una tendència
congènitaa lapicabaralla iunainca-
pacitatmanifestaperorganitzaruna
administració pública racional.

Fou en aquella Espanya encara
tan poc cristal·litzada que, arran de
la crisi deCuba, als catalans se’ls va
acudir de reptar el poder central. Si
ho haguessin fet en nomdel libera-
lisme, com els milanesos a Itàlia o
els renans a Alemanya, potser hau-
rien pogut arribar a fer forat aMa-
drid. Tanmateix, un cop van agitar
labanderadelcatalanisme,que,vist
ambperspectivahistòrica,éselpro-

grama polític més confús que mai
s’ha inventat, les elits governants
espanyolesvanreaccionar immedi-
atament. El que no havia fet la cri-
sidel98hoaconseguiren l’amenaça
d’un petit contrapoder anomenat
Mancomunitat i l’espectacle del Sr.
Cambó fent de ministre els anys
1918-19 i 1921-22. Pocs anys des-
prés, sota la dictadura de Primo de
Rivera, Calvo Sotelo endegà el pro-
césdevertebraciónacionalqueexi-
gia Ortega y Gasset amb la creació
d’unabancapública i delsmonopo-
lis deTelefónica iCampsa. L’objec-
tiu eramolt senzill: utilitzar els re-
cursos financers i reguladors de
l’Estatperconstruirunnuclieconò-
mic que reforcés el poder polític
central i neutralitzés una perifèria
massa dinàmica.

Aquell projecte, que perillà sota
laSegonaRepública (governadaper
una coalició semblant a la dels anys
gloriososdels Srs. Zapatero iMara-
gall), quallà, però, sota el règim
franquista al voltant de l’INI, les
grans empreses energètiques i la
banca. El govern González, obsedit

per la idea francesa de construir
campions nacionals, en va reforçar
el nucli dur (tot porgant-lo de les
empreses industrials que van cau-
re amb la crisi dels setanta). El go-
vernAznarprivatitzà lesquequeda-
ven, això sí, sense deixar de contro-
lar l’entrellat de noms (alts funcio-
naris i exministres) que es van
rotant al cim d’aquell gran conglo-
merat politicoempresarial.

Davantd’aquestEstatmodernit-
zat i voluminós, les elits catalanes
que van convidar el Sr. Rajoy, coor-
dinadesal fòrumPontAeri (unnom
ridículqueemfavenira lamemòria
fileresdecorbates iulls lleganyosos
encaixonatsenunmonopoliestatal
amb ales), hi tenen poc a fer. Els
seus integrantsméscínicshosaben
i només esperen mantenir la seva
maquinària privada d’intermedia-
ció de favors entre la província i el
centre. Els seus socismés honestos
o idealistes semblen emmirallats,
en canvi, en l’exemple dels seus re-
besavis, que van obtenir l’aranzel a
cop de viatge de ferrocarril.

Evidentment van ben errats.
L’Estat espanyol del dinou era fe-
blíssim.Eld’ara,no.Fins i totambel
PP fora del govern, la seva classe di-
rigentvasercapaçdebloquejar l’opa
contra Endesa i de reforçar el siste-
maradialdeferrocarrils icarreteres.
De fet, fou aquesta mateixa elit la
que, galvanitzada per l’expansió del
granMadrid, beneí la desregularit-
zació del sòl que aprovà el PP i que
generà el boom immobiliari i la im-
migració demà d’obra no qualifica-
damassiva que tots coneixem.Com
em digué amb tota naturalitat un
vell conegut que treballava alesho-
res a laMoncloa d’Aznar, “Espanya
és i serà un país de cambrers”. Era
la seva síntesi del projecte històric
de la dreta espanyola contemporà-
nia:unpaísonadalthihaelssenyors
que manen l’Estat, ara navegant a
totamàquina, i per sota hi ha paga-
dors i criats de totamena.

Més enllà de la repressió
policial, l’Estat espanyol fou
benpoca cosa fins al segle
vint: una coalició de cacics
agraris, de buròcrates i de
militars d’estar per casa
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