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Ara que el somiador Quim 
Torra viu una acceleració 
presidencial enmig d’un fre 

processista, la tendència a mitificar 
el seu passat suís, aquell temps bo-
vinament i sentimentalment aturat, 
deu anar in crescendo. “Don’t fot 
me”, els va espetar un dia als seus 
col·legues de Winterthur quan pot-
ser ja intuïa que l’acabarien fent fo-
ra. És a dir, que el farien lliure. ¿No 
podria Espanya fer fora Catalunya?, 
es devia preguntar aleshores. No, 
esclar. I bé, el president no trobarà 
a la plaça Sant Jaume la “felicitat in-
solent” que va viure al país alpí, un 
benestar fet de modernitat i tradi-
ció, de civisme i cultura, de família 
i (poca) feina, de “seny, treball i lli-
bertat”, que deia Gaziel. I tot serà 
que no quedi burn-out com va aca-
bar a Winterthur. Sí, la política és 
cruel.  

“Sense crueltat no hi ha festa, de-
ia Nietzsche”, escriu Torra el 15 de 
juny del 2006 al seu Quadern suís, 
que acaba de publicar Proa, un au-
toretrat imprescindible per enten-
dre qui és aquest romàntic incorre-
gible que ens mana, aquest presi-
dent que creu que per arribar a la in-
dependència cal anar més enllà de la 
divisió entre esquerra i dreta, igual 
com Nietzsche va portar el seu su-
perhome Zaratustra –en bona part 
escrit a Suïssa– més enllà del bé i el 
mal. I igual com Suïssa no mira el 
color del diner: la seva identitat és el 
capital, maquillat de bona vida i bo-
na democràcia. “Els suïssos bàsica-
ment mengen formatge i voten”, 
sintetitza Torra.  

Però el president és a anys llum 
del nihilisme nietzschià. És un cata-
lanista cultural que durant vora dos 
anys, mentre s’avorria fent power-
points i posant semàfors verds a in-
formes inútils de la seva empresa, es 
va passejar pel país alpí empaitant 
les ombres de mossèn Cinto, Rodo-
reda, Pla, Xammar, Aurora Bertra-
na, Gaziel, Cambó, Francesca Bon-
nemaison, Tarradellas, Ventura 
Gassol, Pau Casals, Vidal i Barra-
quer, Josep Pijoan, Rafael Patxot, 
Sugranyes de Franch, Gamper, Mu-
ñoz Ramonet... I en aquesta aventu-
ra cultural va topar, esclar, amb Cal-
ví, Montaigne, Erasme de Rotter-
dam, Rousseau, Voltaire, Goethe, 
Friedrich, Byron, Rilke, Wagner, 
Einstein, Mann, Zweig, Tzara, Joy-
ce, Trotski, Lenin, Borges i tants 
d’altres. Reformistes, humanistes, 
il·lustrats, romàntics, revoluciona-
ris, avantguardistes.  

Ell, intel·lectual tastaolletes, vol-
dria empeltar-se una mica de tots. 
El nostre president, enamoradís, 
sempre corre el perill de caure en 
una mena de síndrome de Stendhal, 
sigui alpina, llibresca o sentimental. 
“Sense mítica no hi ha passat i sen-

se passat no hi ha futur”, escriu. Deu 
fer ara també un dietari? Com mi-
tificarà el seu pas per Palau? Un pre-
sident que escriu és més que un pre-
sident. Què seríem els catalans sen-
se les cròniques dels nostres reis? 
Ara fa més d’una dècada, a Suïssa, 
l’aleshores ciutadà Torra va passe-
jar molt –no es va tancar al búnquer 
antinuclear del soterrani de la seva 
caseta amb jardí–, va llegir molt i va 
teclejar molt, dia i nit. Però el 14 
d’abril del 2006 anotava: “Avui fa 
setanta-sis anys que Francesc Ma-
cià va proclamar la República Cata-
lana. No va deixar mai d’assegurar 
que tenia fe en el poble de Catalu-
nya, però aquest poble no va saber 
tenir fe en ell mateix. Macià va con-
vertir la història d’abans d’ell en 
passat, inservible, caduca. Amb ell 
vam tocar la independència amb la 
punta dels dits. Hi serem mai més 
tan a prop?” Al cap d’uns mesos, 

aprovat l’Estatut en referèndum, es 
lamentava: “Catalunya ha decidit 
continuar sent una província d’Es-
panya pels segles dels segles”. 

Poc es devia imaginar que dotze 
anys després a ell li tocaria restau-
rar el premi de consolació de Macià, 
la Generalitat, després que un altre 
president, Puigdemont, assagés 
sense èxit de fer el cim i en l’ascens 
perdéssim bous i esquelles. Van ser 
els suïssos, via els gentlemen angle-
sos, els que van inventar l’alpinisme 
professional, igual com abans havi-
en inventat la democràcia. Ells sí 
que van conquerir el cim: esport, 
cultura i llibertat! Un trio ben falcat, 
a Suïssa, pel secret bancari, la xoco-
lata, els balnearis, l’esquí... I per una 
neutralitat i un pacifisme no sem-
pre neutres, no sempre oberts a 
l’exili polític com el que avui acull 
Marta Rovira i Anna Gabriel: “La 
política de les nostres autoritats va 
contribuir a la realització de l’objec-
tiu nazi més atroç, l’Holocaust”. Ai-
xí consta a l’informe Bergier encar-
regat pel govern a una comissió 
d’experts de finals dels anys 90, mig 
segle després. Ens ho recorda Tor-
ra. Al país de la Heidi no tot han si-
gut flors i violes. El mateix Torra 
que també es deixa seduir per la 
idea, mirall de Catalunya, d’un pa-
ís cruïlla, d’acollida. Un país des del 
qual, parlant del Jura irredemp com 
si ho fes de casa nostra, emborratxat 
d’història, ho té clar: “Quan es per-
segueix la llibertat, mai no es deixa 
d’intentar-ho, un cop i un altre”.!
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