Dossier de prensa

Pretendre trobar de cop i volta la proposta
definitiva a un conflicte gairebé ancestral
és molt petulant.

El pla Necker
Una via d’urgència per fer l’Espanya federal
Jordi Mercader

La reforma del model d’estat a Espanya és una urgència no atesa des de fa molt de temps.
L’accentuació del conflicte polític català i la consciència generalitzada de l’esgotament de la
fórmula autonòmica haurien d’incentivar aquesta reforma, però a hores d’ara no sembla que hi
hagi cap poder disposat a encarregar un pla com el que proposa aquest llibre. El camí federal
plantejat a El pla Necker ha de combatre la persistència de la llegenda negra del federalisme
espanyol i les dificultats per complir amb els estrictes requisits del procediment de reforma
constitucional. Aquest llibre, a cavall entre l’assaig i la novel·la, posa llum sobre aquestes
limitacions i però també sobre una manera de transformar Espanya en un estat federal fent
drecera i sense manies.

Jordi Mercader és un gran coneixedor de les diverses estructures polítiques de l’estat
espanyol, així com dels marges de maniobra i d’influència dels poders que el conformen. Aquí,
mitjançant un relat novel·lat del que, de moment, no ha passat, ens exposa la seva proposta de
solució del conflicte entre Catalunya i l’estat espanyol.
“La recreació del pla Necker ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un grup d’experts
constitucionalistes que es varen prestar al joc proposat per l’autor, sabent que les seves opinions
formarien part d’un diàleg que no recolliria la seva ciència, ni la literalitat de les seves aportacions,
i que ni tan sols cap dels personatges manllevats, els artífexs de la nació americana, respondria
exactament a la posició de cap d’ells. Per evitar qualsevol intent d’identificar cap expert amb cap

protagonista, diré que aquests són quatre, i els experts, cinc. D’aquesta manera, el seu envejable
prestigi acadèmic no quedaria malmès, encara que el relator fos molt agosarat i maldestre a
l’hora de recollir lliurement les seves propostes, que han estat combinades amb passatges extrets
de llibres i treballs acadèmics d’altres col·legues per obtenir la seqüència fictícia.” Jordi Mercader
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Fragment del llibre
Diguem que em dic Necker, malgrat que jo no em digui Necker ni els pugui
dir el meu nom de debò. No seria elegant per part meva, hom podria
sospitar la pretensió d’atribuir-me en exclusiva un mèrit no merescut en
aquesta història. De fet, en el primer intent d’escriure aquestes ratlles
m’envaí una sensació d’incomoditat prou intensa per avortar el projecte,
com si em disposés a trair la confiança dipositada en la meva persona per
les altes instàncies del país, la més alta, per ser precisos. Ho vaig aturar per
reflexionar-hi, inicialment durant unes setmanes, convertides després en
mesos. De cap manera voldria passar per un judes. Finalment, fa just una
setmana, en la festa privada de l’aniversari dels vint-i-cinc anys de la princesa
Elionor, decidí reprendre el meu propòsit inicial, després de valorar que
divulgar el que jo sé podria aportar serenitat als qui pateixen pel futur
d’Espanya. No puc descartar del tot la manifestació d’un polsim de vanitat
al llarg del text; a la fi, he estat un peó de la raó d’estat, potser fins i tot un

alfil; en tot cas una baula necessària en la preparació d’un pla secret per
abordar el pitjor dels escenaris imaginables per a un país: el de la por de la
desaparició. Els papers redactats aleshores dormen de fa anys en un calaix
reial, tot esperant la conjunció favorable per aplicar-los. Ja està dit.
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La meva missió va culminar l’estiu de 2020, al château de Coppet, a la riba
del Léman, a vint minuts de l’aeroport de Ginebra, a tocar de la ratlla de
França, traçada sobre el mapa pel bell mig del llac. D’aquí ve el nom triat per
protegir la meva identitat durant tot el procés, recuperat ara per fer memòria

d’aquells dies. Un dels propietaris del palauet, no pas el primer, havia estat
Jacques Necker, ministre de Lluís XVI, el financer inicialment saludat com a
salvador de la monarquia i que va acabar sent l’espurna involuntària de
l’assalt popular a la Bastilla; la seva destitució imprudent pel darrer Borbó
regnant a França indignà els més il·lustrats, que van cridar a la revolta
popular. Potser els deu semblar presumptuós identificar-se amb una figura
de tanta rellevància històrica en una cruïlla decisiva com la Revolució
Francesa o, tal vegada, hi veuen un senyal de malastrugança per a tota
l’operació; a mi, senzillament, em va semblar un modest homenatge a una
personalitat singular, enterrada sota les tones de conseqüències polítiques i
conceptuals generades per la victòria dels revolucionaris francesos. El nostre
desafiament també va molt més enllà del desencadenant, la vella qüestió
territorial espanyola, per amenaçar de manera creïble el paper i el futur de
la monarquia parlamentària a Espanya.
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