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Fa uns dies, dinava amb Josep C. Ver-
gés, el fill de l’editor de Josep Pla i del
setmanari Destino, i parlàvem de la
dificultat de pensar i d’escriure recta-

ment en aquest país tan infectat de propa-
ganda. La conversa va tombar cap al franquis-
me. Jo mirava d’explicar-li la tesi del llibre
que he publicat sobre Pla. Com que el va trac-
tar personalment, volia saber-ne l’opinió.

LI EXPLICAVA QUE, SEGONS EL MEU PARER, el Pla mo-
ralista, el Pla universal, no s’entén sense la
repressió castellana, i aleshores Vergés va dir:
“Sí, sí. El meu pare, que era una persona una
mica informada, deia: «Mira, els castellans
ens ho han pres tot, no ens deixen fer res,
però encara som aquí. A Hendaia, Franco no
es va enfadar amb Hitler per motius territo-
rials sinó perquè no el va voler ajudar a resol-
dre la qüestió dels catalans»”.

NO VULL DISCUTIR L’AFIRMACIÓ. IGUAL que no en-
traré a discutir què hauria sigut de nosaltres
si Hitler guanya la II Guerra Mundial ni per
què ens deien polacos en l’època de les ma-
tances de Katyn. Només vull remarcar la sig-
nificació d’aquest testimoni de la por i la difi-
cultat d’emmarcar-lo en el discurs hegemò-
nic sobre el país. Que el fill de l’editor de
Destino, que el fill del creador del Premio
Nadal i promotor dels millors escriptors cas-
tellans del segle XX, tingui aquest record del
seu pare hauria de tenir algun pes que anés
més enllà d’una tertúlia de sobretaula.

QUAN VAIG ESCRIURE EL LLIBRE DE Companys, vaig
quedar parat de veure l’alegria amb què el
relat, diguem-ne oficial, prescindia d’ele-
ments clau per entendre el curs dels esdeve-
niments. Escrivint sobre Pla, m’ha passat
igual. Com és possible que tants planians lle-
geixin l’escriptor literalment, com si hagués
escrit en un país lliure? Com pot ser que un
país que ha hagut de dir-ho gairebé tot en veu
baixa hagi donat historiadors tan obsessio-

nats amb la paperassa oficial? En un país tan
perseguit i sotmès a la censura, en un país
que ha generat tan pocs papers i que, quan els
ha generat, sovint els ha hagut de cremar,
potser caldria promoure mètodes de coneixe-
ment més empàtics, menys burocràtics i es-
tatalistes.

JO NO HE VISCUT EL FRANQUISME, PERÒ he crescut
sentint-ne històries de por i de petites heroïci-
tats. A mi encara m’han amenaçat per parlar
català. M’he fet un tip de sentir dir que, en
temps de Franco, els diaris es llegien entre líni-
es. També he crescut sentint que la dictadura
havia intentat aniquilar el país. Seria natural
que tot això impregnés la nostra interpretació
del passat, el nostre bagatge polític i cultural.

EN CANVI, TOT I QUE NO ARRIBEM al punt de negar
la repressió, aquest tema es tracta sempre
com una cosa a part, sense relació amb cap
altre àmbit del coneixement. Els historiadors
es comporten com un metge que li digués a
un pacient amb la cama trencada: “No patei-
xi, li receptaré una pastilla per a l’angoixa i ja
veurà que bé que es trobarà”.

PER QUÈ NO HI HA UNA ASSIGNATURA, en cap facul-
tat, sobre la repressió castellana? Per què no
hi ha, en el camp de la història, l’antropologia
o de la sociologia, línies de recerca sobre el
tema? Per què els pocs estudis existents, com
ara els de Josep Benet i Francesc Ferrer i Gi-
ronès són tan desconeguts? Per què hi ha
tanta memòria de la immigració i tan poca
dels pagesos dels voltants de Barcelona que
van veure fulminat el seu paisatge?

AIXÍ ÉS DIFÍCIL CONSTRUIR UN PENSAMENT equi-
librat i sòlid, trencar el cercle viciós en què fa
segles que vivim. Bernat Dedéu explicava fa
uns dies que l’estudi de Narcís Garolera sobre
les modificacions que va patir El quadern
gris de Pla no troba editor. No sé de què s’es-
tranya.

Enric Vila Historiador i periodista. Autor de
‘El nostre heroi, Josep Pla’ (A Contra Vent)

Quiensescriulahistòria?
“Els historiadors es comporten
com un metge que digués a un
pacient amb la cama trencada:
«No pateixi, li receptaré una
pastilla per a l’angoixa i ja
veurà que bé que es trobarà»”

Jovesipobres…

A França temen un esclat so-
cial de grans dimensions.
Els preocupa l’atur juvenil i,
de moment, el president
Sarkozy ha fet un gest
econòmic per combatre
aquesta plaga. Però l’ex-

primer ministre Domini-
que de Villepin ja havia ac-
tuat l’any 2006 en el ma-
teix sentit i no va servir de
res. De fet, els problemes
acumulats van molt més
enllà i ja no es poden resol-
dre amb diners i pedaços.
Ara bé, els francesos
tenen un gran avantatge
si els comparem amb nos-
altres: allí el problema dels
joves i la violència latent
és motiu de debat cons-
tant als mitjans de comu-
nicació i al carrer. Fins i

tot s’ha iniciat una polè-
mica entre els intel·lectu-
als sobre la tolerància que
cal tenir amb certes reac-
cions irades…

En canvi, a l’Estat es-
panyol, amb un astorador
35,66% d’aturats entre
els 16 i els 24 anys, amb
un ensenyament superior
macrocèfal i amb una ra-
quítica FP, sembla que no
cal debatre res. Aquí con-
tinua la política d’amagar
el cap sota l’ala i dissimu-
lar. Els polítics només

donen la cara quan poden
somriure. Un exemple és
el president Zapatero,
que, després de tocar el
cel saludant el president
Obama i rebent Sarkozy,
s’ha fet invisible. Potser
vol facilitar el protago-
nisme dels nous minis-
tres. No ho sé. En tot cas,
la vicepresidenta De la
Vega continua exhibint-
se a les rodes de premsa
amb els seus aires velada-
ment amenaçadors i di-
dàctics, tot assegurant i

desmentint fets que mai
no es resolen.

A França, quan hi ha
problemes, la lluita obrera
és una realitat evident.
Aquí, amb un atur que s’en-
fila a l’estratosfera i més
d’un 35% de joves sense
feina, si parles d’aquestes
qüestions se’t miren mala-
ment i et diuen que ets pes-
simista. I no oblidem que,
malgrat tot, a França l’al-
ternativa és l’esquerra.
Però aquí, i a Espanya, l’al-
ternativa és la dreta…

AL PEU DEL CANÓ

Minut
de glòria

Isabel
Olesti

És la primera vegada a la
meva vida, i segurament
l’única, que se’m quadra un
mosso d’esquadra.Vaig pen-
sar que potser m’havien no-
menat directora de la ILC o
de l’IRL, i jo encara no ho
sabia. Però era poc proba-
ble, perquè més aviat sóc
una escriptora invisible.
¿Els havia captivat, als
mossos, l’article de fa unes
setmanes on explicava que
els meus fills jugaven a
l’hora del pati a fer veure
que linxaven manifes-
tants? Tampoc ho crec. És
a dir que al cap d’aquesta
dècima de segon vaig pen-
sar que no era a mi a qui
anava dedicada la salutació
i vaig tombar el cap: dos
metres a la meva esquerra
hi havia la directora de
TV3, Mònica Terribas. El
meu minut de glòria s’havia
reduït a aquesta dècima,
però, no ho negaré, vaig
notar una pujada d’adrena-
lina que ja no em vaig treu-
re en tot el dia de Sant
Jordi. El marc d’aquest in-
sòlit incident era la recep-
ció de Pedralbes, a la qual
assisteixo per motius de
feina. El dia no podia ser
més bonic i la idea de veure
Rajoy entre tanta rosa i
tanta cultura catalana em
despertava una morbosa
curiositat. Aquest any l’es-
morzar s’assemblava més
als que feia Pujol a la plaça
de Sant Jaume: més xoco-
lata i melindros i menys ca-
napè de disseny. Sense
pudor, sucava el melindro a
la xocolata mentre em cap-
bussava en el mar de gent.
Era un exercici de risc, di-
vertit i profitós. “Vaig a
veure si pesco les locas del
departament”, deia una
noia. I vaig deduir que
aquestes locas devien ser
unes de tantes funcionàri-
es que aquest dia poblen els
jardins de Pedrabes.
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