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La història serà severa amb Rajoy

L’

any 2004 l’historiador Javier
Tusell en cloure el seu estudi
El Aznarato va sentenciar:
“La història serà severa amb
Aznar”. No s’equivocava. Avui la majoria
dels estudiosos fan una avaluació força
crítica de la gestió de José María Aznar,
especialment del seu segon mandat
(20002004). I què poden dir avui els his
toriadors dels quatre anys que Mariano
Rajoy ha presidit el Govern espanyol?
Se’m dirà, d’entrada, que és massa aviat
per poderne fer una anàlisi rigorosa i
completa i que les conseqüències de la se
va gestió s’han de veure amb més perspec
tiva. Tal vegada, però no hi ha cap dubte
que la complexa situació política actual
obliga a fer valoracions, encara que siguin
provisionals, de l’actuació de qui avui és el
president en funcions i, a més, aspira a un
segon mandat.
No podem ara repassar amb deteniment
les actuacions del Govern Rajoy que han
afectat les condicions de vida i de treball
dels espanyols. Ara bé, molts especialistes
coincideixen a destacar que el nostre és el
país europeu on aquests darrers quatre
anys s’ha produït l’increment més gran de
la desigualtat econòmica. Amb l’excusa
de la crisi, el Govern Rajoy ha impulsat un
conjunt de mesures que han em
pobrit les classes mitjanes, i ha
portat a la marginalitat una part
de les populars –Càritas assisteix
el triple de gent que fa quatre
anys– al mateix temps que ha es
tat incapaç d’obrir cap camí per a
les noves generacions: avui Espa
nya té el rècord europeu d’atur
juvenil, el de desnonats i el de
ciutadans estafats per productes
financers contaminats.
La relació de polítiques públi
ques polèmiques i imposades
sense cap consens polític és ben
llarga: una reforma laboral que
ha precaritzat contractes i afavo
rit acomiadaments sense incenti
var la creació de llocs de treball;
la fiscalització política dels ajun
taments; la liquidació dels ajuts a
les energies renovables; la recu
peració dels plans hidrològics; la
quasi desaparició de la política
d’assistència a la dependència;
l’escanyament econòmic i ten
dència a la privatització del siste
ma sanitari; la reforma de l’ense
nyament amb l’oposició de la ma
joria dels docents i dels partits,
etcètera.

El Govern Rajoy ha mostrat una notable
malfiança envers els governs autonòmics i
ha descarregat sobre ells, gestors dels
principals serveis públics, la major part
del deute, fet que ha provocat l’ofegament
financer d’aquestes administracions. La
seva determinació per laminar les compe
tències autonòmiques ha portat el Govern
del PP a desobeir diverses sentències del
Tribunal Constitucional. I és prou cone

teix Rajoy. Avui centenars de militants
d’aquest partit estan implicats en casos de
corrupció –Bárcenas, Gürtel, Matas, Fa
bra, Caja Madrid, Nóos, Rato, Púnica,
Acuamed, Los Alcázares, Palma Arena, di
putacions i ajuntaments del País Valencià,
Comunitat de Madrid, etcètera–, fet que
dóna a entendre que hi ha hagut un autèn
tic saqueig de les administracions públi
ques tolerat pel Govern. La persecució de
la corrupció ha estat possible mercè a l’ac
titud realment independent de molts jut
ges que s’han resistit, i es resisteixen, a les
La involució que han
pressions de l’Executiu. La recent refor
significat els seus quatre anys maexprés del TC és una nova mostra de la
voluntat intervencionista de Rajoy i el seu
de mandat és més gran que
govern sobre el poder judicial. El des
la del darrer govern d’Aznar crèdit dels polítics i dels partits i la baixa
qualitat del sistema democràtic espanyol
s’han accentuat notablement durant els
guda la seva actitud de no reconèixer l’es darrers anys.
pecificitat de la “qüestió catalana” i la seva
Rajoy ha actuat d’aquesta manera tan
total negativa a tractar cap de les deman prepotent perquè va considerar que calia
des presentades aquests anys per la Gene aprofitar que tenia la majoria absoluta a
ralitat. L’actitud tancada del Govern Rajoy les Corts per procedir a una rectificació
ja sabem prou bé on ens ha portat i no s’al de les polítiques fetes a Espanya des del
bira cap intenció de rectificar.
1977 i imposar una interpretació restricti
El que m’ha decidit a escriure aquest ba va de la Constitució del 1978. El seu govern
lanç és el nivell a què ha arribat la corrup no ha pactat pràcticament cap llei, ni ha
ció dins del PP i l’actitud passiva del ma cercat suport parlamentari per als seus
projectes i, a sobre, ha tractat els
grups de l’oposició amb desdeny.
De fet, ha intentat dur a terme la
Segona Transició, tan predicada
per Aznar, la que havia d’esme
nar els “excessos autonomistes i
esquerranistes” de la primera.
L’herència que deixa Rajoy és
ben feixuga: un partit, el PP, des
acreditat i que caldrà refundar;
un sistema polític, el bipartidista,
ferit de mort; una Constitució, la
del 1978, esgotada; la qualitat de
mocràtica sota mínims, i uns ciu
tadans més desiguals, més frus
trats i més insatisfets. Si l’espa
nyola fos una democràcia
responsable ja faria temps que
Mariano Rajoy hauria dimitit per
la seva implicació en el cas Bár
cenas i per no condemnar ni atu
rar la corrupció que infecta el seu
partit. Realment, la involució que
han significat els seus quatre
anys de mandat és superior a la
del darrer govern d’Aznar. No
tinc cap dubte que el Govern Ra
joy passarà a la història dels re
trocessos polítics, i mireu que no
n’hi ha hagut pocs, en la història
espanyola!c
ÓSCAR ASTROMUJOFF

Benjamín Suárez Arroyo

Entre l’universal i l’excel∙lència

D

es de fa anys els estudis i l’activi
tat a les universitats públiques
es basen en dos pilars estratè
gics de llarg abast, l’universal
(que pertany o s’estén al món, a tots els ciu
tadans) i l’excel∙lència (qualitat o bondat
superior que fa digne de singular estimació
alguna cosa). Cadascun d’aquests atributs
és un desafiament en ell mateix i per tenir
èxit necessiten recursos equilibrats, com
plicitat amb el talent individual i col∙lectiu
i especialment models de gestió i funcio
nament, competents i competitius. Alguns
contraposen totes dues qüestions i postu
len que a la universitat la universalitat
(massificació) redueix l’excel∙lència (eli
tisme) i viceversa, malgrat que la societat
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demani totes dues coses amb insistència.
La realitat dels campus universitaris és
que el finançament públic és escàs i no re
sulta fàcil enfrontarse als reptes institu
cionals, especialment als més genèrics i
ambiciosos que busquen una universitat
per a tots els ciutadans, compromesa amb
el bé comú i el benestar, amb una gestió pú
blica i de baix cost, i d’excel∙lència (ocris,
muntanya o penyal escarpat). El mèrit dels
gestors universitaris és ocuparse’n i in
tentar assolir els objectius sabent que dis
posen d’una governança i uns models de
gestió i funcionament poc eficients. El nor
mal en casos tan exigents és quedarse a
mig camí amb disfuncions, discrepàncies
conceptuals i conflictes operatius que si es
mantenen molt de temps poden conduir a
la mediocritat. Relaxar els objectius ins
titucionals per aconseguir una viabilitat

pressupostària pot acabar pervertintlos i
accelerar l’arribada de la mediocritat.
Una paradoxa, ja que les universitats
buscant l’excel∙lència poden trobar la me
diocritat, i amb això una certa dosi de ma
lenconia en els membres de la comunitat
universitària (segons Victor Hugo, la feli
citat d’estar trist). La universitat pública
ha de participar en el canvi social en mar
xa, i assumir que no afecta només la políti
ca, l’economia o el bé comú sinó els siste
mes educatius, de coneixement, innovació
i la creativitat.
La universitat ha de trobar fórmules es
tratègiques, organitzatives, de funciona
ment i gestió viables per contextualitzar
l’educació superior sense debilitar l’ex
cel∙lència ni caure en la mediocritat, sense
defraudar les expectatives dels ciutadans
ni les esperances en el benestar.c

Pilar Rahola

L’abraçada
de l’ós

D

ues prèvies ja dites: primer,
Pedro Sánchez ha demos
trat molta fusta política,
justament quan havia de
prendre les regnes; segon, l’aritmètica
parlamentària que necessita és molt
complexa. Personalment, crec que
Sánchez ha crescut com a polític i s’ha
consolidat com a líder, i n’hi ha prou de
veure els actuals silencis dels seus llen
gueruts companys de partit –en altre
temps tan crítics– per certificarho.
Tanmateix,finsitotentenentquene
cessita anarse’n al llit amb estranyes
parelles per sumar totes les engrunes,
el pitjor que pot fer és entregarse a una
menja molt indigesta. Perquè, pel camí
de la suma desesperada, pot trobarse
amb restes desesperants. Per descomp
tat que Ciutadans és necessari perquè
surtin els números, però hi ha una
enorme diferència entre fer una equa
ció de múltiples i abraçar l’ós. I Ciuta
dans és, per al PSOE, la mare de tots els
óssos. D’aquí que, amb Ciutadans de
bracet, Podem faci una trencadissa, els
catalans es petin de riure, i el PP de la
Grosse Koalition fugi esperitat de la
Grosse, no endebades la seva idea no
era que la Koalition se la quedés el
PSOE.
Per descomptat, és evident que

Si arrela l’estima entre
Sánchez i Rivera, Iceta
haurà de ballar molt, tot i
que això ni Queen ho salva
Sánchez necessita acords. Però els mo
tiuspelsqualsaquestasumadesespera
da pot convertirse en la gran resta són
també evidents: primer, la brutal erosió
de la credibilitat. El PSOE es va passar
tota la campanya assenyalant Ciuta
dans com l’aprenent de bruixot del PP i
ara vol vendre que accepta el pop com a
animal de companyia. A més, una coali
ció preferent amb Rivera implica, de
facto, regalarli tot l’espai d’esquerres a
Pablo Iglesias, que espera el mannà en
cantat. I, d’altra banda, és un acord tan
tòxic que contamina qualsevol altre ti
pus d’acord.
Per aquesta via no sembla que
Sánchezpuguiaconseguirlasevaanhe
lada investidura, encara que potser, en
aquests moments de sequera amorosa,
només aspira a l’abraçada que dèiem.
I després hi ha el petit assumpte cata
là, que, com deia Antón Costas en un
bon article, faria bé de prendre’s serio
sament. Com pensa compatibilitzar el
relat del federalisme, la defensa de la
immersió lingüística, el respecte als
drets catalans i la resta del discurs elec
toral si s’alia amb un partit que té l’ADN
forjat en un ferotge anticatalanisme?
Ciutadans és, en termes de reivindica
cions catalanes, el més retrògrad i feri
dor que ha passat per Catalunya des
dels temps de Lerroux, superant el PP
perl’escaire.Siarrelal’estimaentretots
dos, el dansaire Miquel Iceta haurà de
ballar molt per poder explicarho, en
cara que això no ho salva ni Queen.
I així, van sumantse les incerteses a
mesuraqueavançael calendari.Ambel
PP en coma profund i sense assistència,
Podem mantenint el tipus i bascos i ca
talansmirantl’espectacledesdel balcó,
no sembla que Pedro Sánchez sigui a
prop de la Moncloa.
Al contrari, perquè la pregunta és le
tal: amb Ciutadans està més abraçat, o
més ofegat? Queda dit, l’ós.c

