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Sentinel del Nord

John Allen Chau, aquest bon cristià que es 
va convertir en fricandó per haver posat els 
peus a l’illa de Sentinel del Nord, va come-

tre una gran ingenuïtat entrant en un territo-
ri tan perillós, però no va fer res que no for-
mi part dels annals de l’expansió de la religió 
cristiana. (No ha quedat clar si era catòlic o 
protestant; però si portava una Bíblia el dia 
que va fer el primer intent, la cosa més proba-
ble és que fos protestant: els catòlics no so-
len llegir l’Antic Testament, entre altres ra-
ons perquè el llibre va estar prohibit durant 
segles en terres del cristianisme.) 

Havent llegit els Fets dels Apòstols i tota la 
resta de cartes i documents sobre l’inici de 
l’evangelització a l’Imperi Romà, resulta del 
tot lògic que Chau, seguint la doctrina apre-
sa, volgués fer un bé a aquells indígenes que no 
han arribat ni tan sols al neolític –deuen ser 
la mar de feliços–, duent-los el missatge amo-
rós de Jesucrist. No devia haver llegit res d’an-
tropologia o d’història de les religions i, doncs, 
no sabia que tots els pobles tenen –especial-
ment els anomenats primitius– una religió, és 
a dir, unes creences i uns rituals sòlidament 
establerts. Si hagués estat una mica culte, hau-
ria sabut que tothom pot canviar de religió el 
dia que li sembli bé –fer-se jueu ja és més di-
fícil–, però això demana molta paciència i, si és 
possible, una bona armadura per si de cas. 

Així van fer-ho els evangelitzadors espa-
nyols a les Amèriques. Això a Sam devia en-
cantar-li: desembarca un estol d’espanyols en 
terres carregades de civilització i amb religi-

ons molt espesses, i el primer que se’ls acut, 
a part de robar-los uns metalls preciosos que 
ells només feien servir per adornar-se o per 
cuinar, és destruir les seves religions i formes 
de vida, sempre amb aquella idea, que enca-
ra va presidir les invasions de Mussolini a 
l’Àfrica, que els portaven una civilització molt 
superior a la que tenien: falòrnies. 

Més encara: de fet, l’evangelització dels 
territoris romans es va fer sota el signe de 
l’imperialisme i el colonialisme, val a dir la 
mateixa estratègia que havia fet servir Roma 
per dominar quasi tot el continent. Si a aquest 
“imperialisme cristià” hi afegiu l’imperialis-
me nord-americà (el noi era d’allà), llavors 
s’acaba d’entendre que Chau suposés, com els 
cristians de Constantí, que in hoc signo vinces, 
o sia, que amb una Bíblia o una creu a la mà no 
havia de témer res. Insensat, inculte, impe-
rialista. Per cert: ¿en quina llengua es pensa-
va que s’haurien entès?!

EFE

Som amb els altres

Com sabem quines 
persones mereixen 
una atenció especial? 
L’avís diu el que diu, i el que diu és 
això: “És obligatori cedir aquests se-
ients a persones que mereixen una 
atenció especial”. Els dibuixets ens 
aclareixen que les persones amb ne-
cessitats especials són un home 
amb crosses, una dona amb un nadó 
en braços, una embarassada i un ho-
me amb bastó. “Som ximples o què 
ens passa? Com de malalta ha d’es-
tar una societat per haver de norma-
tivitzar això, per fer obligatori que 
deixem seure a qui va amb crosses? 
A més, fer-ho obligatori ajudarà a 
crear una cultura de la solidaritat i 
l’empatia?”. S’ho pregunta la soci-
òloga i periodista Mar Vallecillos 
(Barcelona, 1976) en un dels textos 
del seu llibre Miraràs el món, un vo-
lum de Triangular Edicions que re-
cull articles publicats originària-
ment a La Directa. 

“Qui no mereix una necessitat es-
pecial?”, reflexiona Vallecillos. I 
afegeix: “Com es podria fer la icona 
de mareig o dels nervis i la tremo-
lor de cames? De debilitat infinita 
perquè tornes de l’hospital de cui-
dar algú? De mal de braços perquè 
vas carregant totes aquestes carpe-
tes? De cansament fatal perquè ahir 
l’avui no existia i has ballat tota la 
nit i ara has d’anar a treballar? De 
nit d’insomni i maldecaps perquè 
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no pots pagar la hipoteca?”. Sap 
greu que les necessitats s’hagin de 
contrastar amb codis tipificats (tu 
sí, tu no); sap greu que hi hagi d’ha-
ver uns seients reservats, com si no 
calgués cedir-los tots a gent amb 
més necessitat de descans; sap greu 
que ens resulti tan violent demanar 
ajuda. Com apunta Mar Vallecillos 
–que té una manera precisa, delica-
da i rebel de mirar-se un món que 
podria ser molt millor i podríem fer 
molt millor–, “atrevir-se a demanar 
ajuda a un desconegut és un acte re-
volucionari, perquè ubica l’altre en 
un espai de confiança, vincle i soli-
daritat perillós per al sistema, per-
què apuntala un nosaltres que po-
dria esdevenir poderós, innormati-
vitzable, com totes les casuístiques 
i persones que hi coincidissin”. 

Els infinitius 
essencials són viure, 
pensar i estimar 
 
En un altre dels quaranta-tres arti-
cles convertits en capítols de llibre, 
Mar Vallecillos esmenta el filòsof 
Josep Maria Esquirol, quan diu que 
és més important pensar que haver 
pensat. Esquirol creu que els infini-
tius essencials de l’ésser humà són 
viure, pensar i estimar. I apel·la a la 
bondat, entesa com una tendència 
que es manifesta a través de la resis-
tència i la generositat i que es pot 
desplegar en diverses dimensions, 

com per exemple en l’àmbit polític, 
“des de les lluites per l’emancipació 
i la justícia social fins al compromís 
per la comunitat fraterna”. 

La revolució passa per 
cuidar-nos de debò els 
uns als altres 
 
Esquirol ho té clar: “La revolució no 
pot ser sinó la de la generositat i la 
fraternitat”, escriu a l’assaig La pe-
núltima bondat (Quaderns Crema). 
Ell parla dels afores, Vallecillos par-
la de les perifèries, i tots dos reivin-
diquen coses aparentment passades 
de moda com la bondat i la solida-
ritat. Esquirol afirma que “som amb 
els altres”. Vallecillos se sent part 
d’un nosaltres difícil de definir: “Té 
a veure amb els moviments socials, 
però no només. Amb la força que do-
na reconèixer-se en l’altre, però no 
només. Té a veure amb la fraterni-
tat. I amb la imperiosa necessitat de 
repensar l’individu, l’èxit, la pleni-
tud, la realització, la felicitat. I amb 
la imperiosa necessitat de desterrar 
de les nostres vides la competitivi-
tat, l’acumulació de riquesa, l’espo-
li econòmic, cultural, sentimental. 
Té a veure amb buscar col·lectiva-
ment sortides a una vida alienant”. 
Coincideix amb el que diu –molt 
ben dit, trobo– una cançó del mú-
sic i escriptor Xavi Sarrià: “Només si 
ens cuidem unes i altres serem el 
nosaltres que mai venceran”.!
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Ara i aquí, potser toca reivindicar en veu alta conceptes com la 
bondat, la solidaritat i la fraternitat


