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Il·lusions i desil·lusions 

 

 Giacomo Leopardi i Josep Pla van deixar escrit que la vida humana es 

fonamenta en la més pura il·lusió de l’esperit. A Le réel et son double, el pensador 

francès Clément Rosset ha analitzat amb detall l’estructura de la il·lusió: l’home té una 

experiència directa de la realitat, però decideix no tenir-la en compte més que per crear-

ne un doble que la substitueixi. Quan aquest doble pretén sortir de l’univers mental que 

l’ha fet néixer s’ha de sotmetre forçosament a les lleis de la llibertat: les il·lusions d’un 

individu no poden perjudicar els interessos dels altres. L’única manera de conviure, 

doncs, és acceptar una realitat comuna a tots els homes. Els corrents relativistes 

moderns i postmoderns han negat amb zel l’existència de tal realitat, i en aquest sentit el 

relativisme podria molt bé anomenar-se il·lusionisme. Les conseqüències d’aquesta 

negació han arribat a tot arreu i ara, invocant el multiculturalisme al carrer i els estudis 

culturals a la universitat, tothom vol que la seva il·lusió ocupi el lloc de la realitat 

compartida. 

 Quan les neurones dels individus es connecten a una xarxa col·lectiva, les 

il·lusions es transformen en projectes socials i passen a anomenar-se utopies. Les 

utopies van causar al segle XX prop de 200 milions de morts, una xifra que sembla 

il·lusòria però que per desgràcia és real. Els espanyols hi vam aportar una quantitat 

modesta, pròxima al milió, i l’organització terrorista ETA, pel seu compte, n’hi va 

afegir gairebé mil més. Són tan pocs, aquests últims, que alguns no creuen que valgui la 

pena comptar-los si no és per indicar l’existència d’un conflicte polític no resolt. Els que 

opinen d’aquesta manera creuen que aquest suposat conflicte l’havia de resoldre la 

Transició. No és l’única ferida que, segons ells, es va deixar oberta quan va morir el 

dictador: la Transició en conjunt és vista com una estafa, com una renúncia imposada 

pel règim a les principals aspiracions del poble, les quals no poden ser altres que les 

il·lusions de l’extrema esquerra i el nacionalisme radical.  Aquesta teoria, que els últims 

anys ha anat guanyant adeptes als mitjans de comunicació i als fòrums universitaris, 

apareix ara exposada en un llibre col·lectiu que no podia portar un títol més suggerent: 

La gran desil·lusió.  

 L’obra, coordinada pels historiadors Joel Bagur i Xavier Diez, s’ha publicat a El 

cep i la Nansa i va presidida d’un subtítol d’àmplia significació: “Una revisió crítica de 

la Transició als Països Catalans”. Res no permet deduir, ni de la declaració dels 
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coordinadors al text introductori, ni dels treballs que presenten, que els límits geogràfics 

que s’imposen aportin més rigor, més claredat o més veritat a l’estudi d’un fenomen 

d’àmbit tan necessàriament espanyol com és la Transició. Però, en la perspectiva dels 

autors, Espanya només existeix com a Estat i, per tant, no la constitueix un conjunt de 

ciutadans, sinó una estructura de poder semblant a la que descriu Kafka al conte “La 

denegació”.  Els conflictes entre catalans, valencians i mallorquins no són conflictes 

interns o interregionals; són conflictes entre el poble català i aquest Estat situat a milers 

de quilòmetres que sempre ho denega tot als seus súbdits. Les il·lusions encara poden 

ser més tossudes que la realitat. 

 Els coordinadors també volen fer saber al lector que el llibre s’ha fet “sense 

prejudicis ni apriorismes” i que el que importa  de les firmes que han triat per omplir-lo 

no és la seva adscripció a un corrent determinat, sinó els seus arguments. “Uns 

arguments —diuen— que s’escapin dels establerts, que permeten enriquir el debat 

cultural, i que, des d’una vocació d’alta divulgació vulguin compartir les seves idees 

amb públics amplis i disposats a reflexionar en profunditat”. El lector ja deu haver 

observat que la mala sintaxi els fa dir exactament el contrari del que pretenen, però això, 

en una cultura com la catalana, tan encantada amb la filologia recreativa, demana una 

reflexió molt més llarga de la que puc fer aquí. Fem cas als editors del volum i passem a 

considerar  alguns dels arguments dels col·laboradors. 

 Àngel Mifsud Ciscar, per exemple, afirma el següent:  “Lamentablement, 

l’oposició espanyola, que al principi es manifestava com a autodeterminista, a poc a poc 

va assumir els postulats franquistes sobre la qüestió basca.” El context aclareix a què fa 

referència. Els diputats navarresos del PSOE (“l’oposició espanyola”) es van negar a 

integrar-se a l’Assemblea de Parlamentaris bascos, i d’aquesta manera van deixar la 

Comunitat de Navarra fora del domini nacionalista. Mifsud, doncs, construeix el seu 

argument sobre dues premisses que alguns deuen trobar molt raonables: els diputats del 

PSOE de Navarra no són navarresos i la seva negativa a ser absorbits pel panbasquisme 

és un postulat franquista. 

 Per la seva banda, el doctor Francisco Madrid, un dels altres col·laboradors del 

volum, afirma amb tota la tranquil·litat del món que “a principis del segle XXI encara 

subsistien reconsagrats partidaris de l’antic règim que fins fa poc governaven amb 

majoria absoluta” i, més endavant, assegura que “la suposada autonomia ha reforçat 

encara més el control centralista de l’estat i ha desplaçat la lluita política envers terrenys 
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innocus”. ¿Es pot mantenir, sense ser un gran il·lusionista, que el règim de Franco era 

menys centralista que l’actual? 

 D’afirmacions d’aquesta solvència, se’n poden trobar moltes més al llarg del 

volum, però ni tinc espai per comentar-les ni voldria tampoc abusar de la paciència del 

lector. Podríem considerar que aquest llibre té una transcendència molt escassa,  i que ni 

tan sols val la pena fer-ne un comentari, però no és així. La gran desil·lusió és un 

compendi excel·lent de les idees que cultiva el nacionalprogressisme. El que diuen és el 

que hem sentit dir els últims anys a una determinada raça moral de polítics, periodistes, 

escriptors i universitaris. La il·lusió bàsica de tots ells és que la Transició no va portar 

un règim genuïnament democràtic.  La legitimitat política, semblen opinar, només la pot 

donar el compliment íntegre de les seves aspiracions particulars. Veuen la diversitat 

política de la societat que pretenen representar com un conflicte de drets entre l’Estat i 

els seus territoris. Veuen totes les idees que s’oposen a les seves com una conspiració 

feixista emparada per l’Estat. Han creat un doble de la realitat i volen que tothom hi 

participi. Com aquells nens que obliguen a tots els que els envolten a convertir-se en 

personatges de la seva ficció.   

 

 

        (Quadern d'El País, 2005) 

 

 

 


