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A questdimarts, si resnoho im-
pedeix, el president de la Ge-
neralitat Valenciana serà a
Barcelona. El Cercle d’Eco-
nomia inicia un cicle titulat

Espanya en el context geopolític de la
postpandèmia i Ximo Puig ve per dictar-hi
la conferència inaugural. No és cap ca-
sualitat. És, de fet, la demostració de sin-
tonia constructiva: sense pretendre-ho el
discurs sobre Espanya del president va-
lencià conflueix amb la proposta reformis-
ta que el mes demaig del 2018 el Cercle va
substanciar en l’informe Propostes per mo-
dificar l’autogoverndeCatalunya i el funcio-
nament del model territorial d’Estat. I tam-
poc no és cap casualitat que sigui a Barce-
lona, i nopasaMadrid, onPuighagidecidit
fer aquesta intervenció sobre el debat es-
panyol en elmomentdeterminant que és el
de la selecció dels projectes per rebre els
fons europeus.
La visió que Puig ha anat madurant du-

rant els darrers anys problematitza la dis-
tribució del poder que l’aznaritat va acon-
seguir fer hegemònica –aquest és el nucli

del conflicte territorial vigent– i que ha
estat indeslligable d’una aposta reeixida
per fer de Madrid una capital de la globa-
lització financera. La realitat és aquesta. I,
per molts motius i cada vegada per a més
territoris, és insatisfactòria. Ara ja no és
només la queixa catalana. També és la
problemàticadel’Espanyabuidada.També
la presa de consciència de comunitats
agreujades fiscalment o per la política ra-
dial d’infraestructures. Però la realitat pa-
ral·lela és que fins ara no s’ha encertat amb
el mecanisme institucional per corregir
una dinàmica consolidada d’acumulació
centralitzadora de poder. I si costa tantís-
sim, sembla natural fer-se aquesta pregun-
ta: és políticament factible un projecte de
país alternatiu al dominant i que permeti
anar resolent aquell conflicte per tal que
Espanya estigui més cohesionada i alhora
siguiméseficient i pròspera?
Als fatalistesquehandeciditquenohiha

res a fer, resignats amb raons, depoc els val
queencarahihagiquiimaginialternativesa
laruptura.Peròpelsquientenemlapolítica
no tant com la contemplació autocom-
plaent de l’horitzó d’un futur ideal, sinó
comlagovernançadeldemà–ladistinció la
faelsaviIsidreMolasalpròlegdelseuúltim
llibre–,nohihaalternativarealquenosigui
mirar d’entendre quins són els problemes
del present amb l’afany d’encertar quina és
la manera més pragmàtica per resoldre’ls
ara i aquí.
Avui aquesta manera, pel que fa al debat

territorial, sembla abanderar-la la via di-

guem-ne valenciana. Dos exemples. Val-
dria pel recent informe Madrid: capita-
lidad, economía del conocimiento y compe-
tencia fiscal, que he utilitzat diverses
vegades, i que connecta amb una iniciativa
d’Albiach i els comuns d’aquesta setmana:
impulsarunacomissiócatalana,valenciana
i balear (en aquestes dues comunitats
comptenambvicepresidents)perplantejar
unareformadelsistemadefinançament.O,
segon exemple, val també pel pensament
queveelaborantJosepVicentBoira–coor-
dinador del Govern espanyol pel corredor

del Mediterrani– des de la seva disciplina:
la geografia econòmica.
Aquest pensament per a la governança

sovint l’hem llegit aquí mateix, perquè el
professor Boira col·labora al diari fa anys,
peròaraacaboderellegir la intervencióque
vaferalscol·loquisCatalunyaiEspanya(els
vaorganitzar lavicerectoraVilaltade laUB
iara s’hanpublicat en tresvolums).Ésmolt
interessant. Plantejava el problema com
unatensiómalresoltaentreprojectepolític
dominant i el model espacial. “A Espanya
s’ha desenvolupat unmodel econòmic i de

finançament que penalitza les comunitats
exportadores i de base mercantil, poc de-
pendents de l’ocupació pública, on el sub-
sidinoformapartde laseuaculturaempre-
sarial i amb un clar dinamisme demogràfic
i emprenedor”. Serien les bases espacials
compartides, queconstitueixenuneixeco-
nòmic que va deMúrcia a Girona, allò que
permetriaabordarelnuclidelconflicte ter-
ritorialnonomésdesdel’òpticaCatalunya/
Espanya. Serà aquesta proposta la que Xi-
moPuigdesenvoluparàdimarts alCercle?
Elqueéssegurésqueaquestaviaencaixa

del tot amb la proposta ideològica per la
qual s’aposta al monogràfic del número
d’aquest mes de la revista Política& Prosa.
Així de contundent és l’afirmació final de
l’editorial: “Caldria atrevir-se a explorar
noves fórmules d’entesa, més simètriques i
menys nostàlgiques, que sàpiguen estar en
consonància amb el que la societat i l’eco-
nomia jahan sabut fer forade lapolítica: un
incipient Beneluxmediterrani”. Res a veu-
re ambunilateralitat ni bilateralitat. És una
fórmula de multilateralitat encara no ex-
plorada.Ladiferènciaésque l’actual viava-
lenciana comparteix diagnòstic amb el for-
mulat pel catalanisme reformista dels úl-
tims vint anys, però amb una novetat pel
que fa al tractament: pressuposa la coope-
ració entre territoris (que encara no s’ha
volgutonos’hasabutarticular)coml’estra-
tègiamésútilperacumularforçacentrífuga
i corregir la dinàmica de centralització del
poderespanyol.Desprésdetantesviesmor-
tes, aquestapodria serunavia transitable.c
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Lavia valenciana

Ni unilateralitat ni
bilateralitat, sinó una

fórmula de multilateralitat
encara no explorada
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EntraralpalaudeBuckinghamno
és fàcil, encara que l’obrer a
l’aturMichael Faganho va fer el
1982 i fins i tot va accedir a l’ha-
bitació de la reina per exposar-li

les seves penúries. A aquesta que subscriu li
va fer falta una invitació que li va permetre

serpresentenelsoparquelareinaElisabetII
va oferir als reis Felip i Letícia, el 12 de juliol
del2017,ambmotiudelseuviatged’Estat.Va
ser com entrar en una caseta deGal·les, amb
moquetaalesescalesifundesdeganxetperal
paper de vàter incloses, comparat amb la
magnificència del Palau Reial de Madrid.
Això sí, les aiguamarines que la sobirana
britànica va lluir aquella nit li feien ombra a
totelmaroceà.
VeientThecrownhetornata lanitquevaig

trepitjar la mateixa galeria en la qual lady
DianaSpencer,japrincesadeGal·les,esvafer
fotos després del seu casament amb el prín-
cep Carles i a recordar la mirada múrria del
duc d’Edimburg, qui als seus llavors 96 anys
no perdia detall de les convidades. La fruga-

litatvamarcarelconvit,enelqualtoterafred,
menyselxampanyqueeracalent.Comqueja
havia vistPretty woman, no em vaig confon-
dreambelscoberts,peròl’il·lustreempresari
espanyolque tenia assegut a lamevadretava
introduir la fruitaalbolque,a lespostres,van
situar al costat del plat, mentre el cambrer,
vestit amb uniforme victorià, li xiuxiuejava
que l’aigua era per esbandir-se les mans; la
fruita ja venianetade les cuines. Jo anavadi-
vinadelamortambelmeuvestitllargdeRosa
Clará, mentre que una coneguda banquera
espanyola,sensdubteperquènoselinotessin
els milers de milions que els bancs guanyen
amblescomissionsdelsnostrescomptes iels
interessos de les nostres hipoteques, s’havia
posatelprimerquehavia trobata l’armari.

Detotselsroyalspresents, inclososCarlesi
Camil·la, Guillerm i Caterina, la princesa
Anna va ser l’única que, després del sopar,
mentre servien cafè i bombons en un altre
saló,vaconfraternitzarambelsconvidats.La
reinaElisabet, diminuta per talla i edat, es va
retirar a les seves estances després de mirar
ambcarad’embadalimentelreiFelip, tanalt i
tan guapo. Letícia estavamés reina quemai,
vestidadevermellespanyol isuportantelpes
de la tiarade laFlordeLis, unade les joiesde
laCoronaqueAlfonsXIIIvaregalaralareina
VictòriaEugènia,cosinadelbesavid’Elisabet
II. No sé si The crown sumarà temporades i
arribarà a l’època d’aquell sopar; fins ales-
horesnopodrédirsi lasèries’ajustaalareali-
tat, peròemfa l’efecteque témoltdeconte.c
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