
25ara DISSABTE, 15 DE SETEMBRE DEL 2012 debat

DE FIT A FIT

A l’espera
de grates notícies

!Ignoro si a Vicente del Bosque li ha cai-
gut o li caurà algun paquet per les seves decla-
racions sobre la cosa catalana (“Tenen dret a
defensar la independència; és la llibertat que té
cada poble de decidir el seu futur”), però el que
és segur és que molts el deuen haver apuntat
al capdamunt de la llista d’antipatriotes espa-
nyols amb la mateixa energia amb què molts
catalans han descobert de sobte que formen
part del club de fans del mister de la roja. Pa-
radoxes de la vida, que tenen a veure amb el na-
tural agraït dels catalans: si n’hi ha prou que
Bruce Springsteen digui bona nit perquè molts
conciutadans entrin en èxtasi, no cal ni ima-
ginar el pessigolleig íntim que hauran sentit
davant de les paraules de Del Bosque.

!Paraules que, d’altra banda, sorgeixen
del sentit comú i d’una idea ben interioritza-
da de la democràcia i del respecte pels altres,
unes qualitats que en principi s’haurien de po-
der donar per descomptades, però que esdeve-
nen excepcionals en un context en què ho tapa
tot el renou dels insults, les amenaces i la po-
bresa argumentativa més desoladora, com ha
succeït, una vegada més, durant aquesta set-
mana. Per això mateix, i atenent a aquest ta-
rannà agraït (i, en ocasions, un pèl naïf) de
tants catalans, els que insulten i vociferen fa-
rien ben fet de fixar-se en l’actitud de Vicen-
te del Bosque: si, al llarg de les últimes dècades,
les reivindicacions catalanes haguessin trobat
interlocutors amb la seva disposició oberta i
intel·ligent, mai de la vida hi hauria hagut una
manifestació amb un milió i mig de catalans re-
clamant la independència. O, dit d’una altra
manera, les coses no s’haurien enfilat dalt del
turó, per fer servir la primera metàfora mun-
tanyenca d’Artur Mas.

!D’altra banda, val la pena fixar-se en les
veus que han aparegut fins ara, per la banda es-
panyola, a dir coses sensates i assossegadores
sobre la qüestió catalana: a banda de Del Bos-
que, ho han fet també Miguel Bosé i el coronel
Amadeo Martínez Inglés (que l’admirat veí Al-
bert Sánchez Piñol també esmenta en el seu ar-
ticle). I aquí, de moment, s’acaba el recompte:
un futbolista, un cantant pop i un militar pro-
gressista retirat. Naturalment que tots tres me-
reixen aplaudiments per la seva actitud, però
no deixen de ser poquets, i de procedències di-
guem-ne que heteròclites. Es troben a faltar
més veus assenyades que arribin des de l’altra
banda del riu Pecos, i no estic pensant tant en
els polítics (segurament seria demanar massa),
sinó en els senyors i les senyores habitualment
coneguts com a intel·lectuals. Què tenen a dir-
hi, els intel·lectuals espanyols, del que està suc-
ceint a Catalunya? Hi va haver una època, du-
rant el franquisme i el postfranquisme, en què
pensadors i homes de lletres com José Luis
Aranguren, Ángel Crespo, José María Valver-
de i Basilio Losada mantenien un contacte
constant i fecund, crític si calia però sempre
respectuós, amb la realitat catalana. Queda al-
gú que vulgui seguir-ne l’exemple? Si hi ha al-
gú, que es manifesti, sisplau: s’agrairà.

‘Monkeys reject unequal pay’

Si tenen lliures 2 minuts i
38 segons de la seva vida
els recomano aquest en-
llaç de YouTube:
h t t p : / / w w w . y o u t u -

be.com/watch?v=g8mynrRd7Ak. (A
qui li faci mandra teclejar tanta lle-
tra menuda pot entrar a YouTube
i escriure: “Capuchin monkeys re-
ject unequal pay”). És un vídeo
breu, molt breu, però que demos-
tra que amb dos minuts i mig n’hi
ha prou per construir un document
tan hilarant com substanciós. (I, de
fet, dels dos minuts i mig fins i tot
es poden estalviar el primer, pura-
ment acadèmic).

El vídeo mostra un experiment
amb micos. Vet aquí: dos micos de
l’espècie dels caputxins estan en
dues gàbies separades però adja-
cents. La paret frontal de cada gà-
bia té un forat. Quan una científi-
ca para la mà, els micos treuen el
braç pel forat i li donen una pedre-
ta. Si ho fan així, són recompensats
amb una peça de menjar. Fins aquí
no hi ha res de nou. Però l’experi-
ment incorpora una novetat: l’es-
forç d’un mico és recompensat
amb un gra de raïm, el de l’altre
amb un tallet de cogombre. Cada
mico pot veure el que rep l’altre, i
com tothom sap el raïm és molt
més dolç i saborós que un mesquí
tall de cogombre. I allò astorador,
allò revelador, és que el mico del
cogombre, en adonar-se de la lògi-
ca retributiva, s’indigna i protesta
com el que és: un mico empipat. (Si
us plau, no em maleeixin per l’spoi-
ler. Els asseguro que el valor humo-
rístic del vídeo continua intacte, el
que fa petar de riure són els escara-
falls del mico).

D’altra banda, aquests dies un ví-
deo així fa mal als ulls. Perquè el mi-
co copsa de seguida que el sistema
retribucionista és pervers. No ne-
cessita rebre tres vegades, ni dues,
cogombre en lloc de raïm: la prime-
ra vegada que li donen cogombre ja

el llença, emprenyadíssim, contra la
bata de la investigadora. I un es pre-
gunta: com és possible que una co-
munitat humana tan lúcida i civilit-
zada com la catalana hagi trigat no
cent, ni dos-cents, sinó tres-cents
anys a protestar clamorosament
contra l’unequal pay?

Un dels enigmes que es planteja-
ran els historiadors del futur és la
falta de feedback entre Barcelona i
Madrid durant el procés sobiranis-
ta català. Al llarg de la història tots
els territoris que s’han emancipat
d’un altre, o ho han intentat, han
tingut alguna mena de complicitat
a la metròpolis o el territori de la ca-
pital dominadora. A Espanya no és
així. Ni els intel·lectuals, ni la clas-
se treballadora, i ni tan sols els ex-
cèntrics habituals, han aixecat ni
un dit en defensa del dret a decidir
dels catalans. Faran documentals
sobre el poble saharaui, simpatitza-
ran irracionalment amb lo vasco,
però vostè no trobarà ni un magre
manifest en què es defensi el dret
a l’autodeterminació dels catalans.
Casos com el de Miguel Bosé i el co-

ronel retirat Martínez Inglés són
admirables no per la seva contun-
dència, sinó per la seva excepciona-
litat. En realitat no declaren el seu
fervor per la causa catalana, de cap
manera; només el seu respecte pel
que decideixin els catalans. Però és
que en el seu context això ja és molt.
Moltíssim. L’actitud espanyola cap
als catalans ha estat i és d’una cons-
tància increïblement inamovible:
una barreja a parts iguals d’indife-
rència i hostilitat, que bascula de
l’una a l’altra segons la catalanitat
sigui més o menys visible.

Un té la sensació que els orígens
d’aquest mal vénen del segle XV.
Fins aquell moment catalans i cas-
tellans compartien un enemic co-
mú: els jueus. És a dir, una comuni-
tat percebuda com a mesquina, se-
creta, garrepa, astuta i explotadora.
Amb l’expulsió dels jueus es produ-
eix un buit. Els enemics interiors
són molt útils: ens permeten saber
com no volem ser i generen cohesió
de grup. I vet aquí que el català re-
emplaça el jueu. Si ho pensem bé,
l’imaginari espanyol sobre el cata-
là és un calc del jueu: els catalans
són treballadors, reservats, tenen
un idioma propi i són sospitosa-
ment opulents. És molt difícil sen-
tir cap simpatia per gent així.

Però permetin-me acabar tor-
nant als micos del principi. Perquè
una sobreinterpretació ens podria
fer creure que els micos tenen assu-
mida la idea de justícia. No. El sen-
tit de la justícia implica sentit de
l’equanimitat, però el sentit de
l’equanimitat no sempre implica
sentit de la justícia. És a dir, que fins
i tot els micos protesten quan són
maltractats, però allò que eleva el
gènere humà no és l’acte reflex d’in-
dignar-nos quan som maltractats,
sinó la pulsió virtuosa d’indignar-
nos quan maltracten algú altre. ¿I
saben què fa el segon mico de l’expe-
riment? No res. Es menja el raïm, i
tan tranquil ell.

A Espanya ni els
intel·lectuals, ni la classe

treballadora, ni els excèntrics
habituals han aixecat ni un

dit en defensa del dret a
decidir dels catalans
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