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Més que debat, una gran part dels articles d’opinió dels
periòdics ens ofereixen raons per reafirmar-nos en les
nostres conviccions. Josep Santesmases ens parla del tema
en el recull d’articles seus publicats a El Punt i ‘El Pati’

stem –ai llas!– tan mal acostumats al
fet que els anomenats articles d’opi-
nió dels diaris siguin corretges de di-

fusió de les consignes polítiques del partit de
torn, que gairebé hem oblidat el que signifi-
ca el terme opinió. És tan habitual, per dis-
sort, que cada mitjà de comunicació publica
únicament el que escriuen aquells que com-
breguen amb la seva línia editorial –que co-
incideix que arribem a confondre opinió
amb veritat; o, almenys, amb realitat.

I, el que és molt més greu i perillós, amb la
nostra veritat. La majoria de vegades, els ar-
ticles d’opinió, en comptes de servir-nos per
oferir-nos punts de vista diferents que ens
permetin una panoràmica més àmplia,
oberta i plural de la vida i el món –cal tenir
tothora present que, segons el DIEC, l’opinió
és el “concepte que hom té d’una cosa qües-
tionable”– el que fan és confirmar o donar
suport a la nostra manera de veure i enten-
dre el que ens envolta. Més que debat, una
gran part dels articles d’opinió dels periòdics
ens ofereixen raons per reafirmar-nos en les
nostres conviccions.

Amb la qual cosa la lectura de la premsa
esdevé, pràcticament, una tautologia: les
notícies, més que no pas informar o expli-
car, interpreten d’acord amb el prisma ideo-
lògic del diari; els editorials, més que no pas
allò que s’ha esdevingut, ens diuen allò que
hauríem volgut que passés, allò que volem
sentir; i, per acabar-ho d’arrodonir, els arti-
cles d’opinió ens ofereixen motius raonats
perquè ens puguem mantenir inflexible-
ment en els nostres parers de partida.

Per fortuna continua havent-hi articulis-
tes que mantenen la independència de crite-
ri i diuen –i escriuen– el que pensen, pres-
cindint de la conveniència, del que és políti-
cament correcte i posant al davant la seva co-
herència i honestedat personal. Tot i que no
són pocs –“en som molts més dels que ells
volen i diuen”–, segurament ho sembla, car
no són gaire visibles ni compten amb el su-
port dels mitjans majoritaris ni amb el de les
grans cases editorials, que prefereixen, per
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una banda, apostar sobre segur i, per una al-
tra, no generar molèsties a ningú.

Podem fer un tast agraït d’aquesta im-
prescindible llibertat de pensament tot lle-
gint Quarts i hores I. Societat i política, de Jo-
sep Santesmases, publicat per Arola Editors.
És un recull d’articles periodístics –que ha-
vien vist la llum originàriament “des de
l’any 2002 al 2011 al desaparegut setmanari
de Valls El Pati o a l’edició del Camp de Tar-
ragona del diari El Punt”– que, com era
d’esperar, no rebé l’atenció que, pel seu in-
terès, hauria merescut. Sense sortir a la tele-
visió ni deure’s a ningú, ho tenia (més que)
difícil; i amb més raó, si considerem que no
tan sols no es casa amb ningú sinó que –com
bé afirma Xavier García al pròleg– “en la se-
va prosa independent, crítica i comprome-
sa, n’hi ha per tothom: de dalt a baix i de dre-
ta a esquerra, passant pels del centre”.

Punt de vista intransferible
Alliberant-se d’un sempre fàcil i fal·laç ma-
niqueisme, planteja un munt d’assumptes
des del seu intransferible punt de vista, dei-
xant, per tant, retalls de la seva personalitat
–i de la seva ànima– en cadascun dels escrits.
Fins a un extrem que bé podria exclamar, tot
imitant Flaubert: “Quarts i hores c’est moi!”

Podem convenir més o menys amb la seva
opinió, però mostra del tot el seu joc, situant
d’entrada les cartes damunt de la taula. Ben
lluny, doncs, de l’habitual “a callar i a creu-
re” que preconitzen i afavoreixen “els polí-
tics nostrats [que] s’han entretingut jugant a
cuit i amagar i a tirar-se pedretes [...] com
xarlatans de fira”, Santesmases fa una aposta
decidida per la llibertat d’expressió, per
“sortir de les comoditats sense compromís
davant la complexitat del món i la vida”, po-
sant en qüestió tot allò que no li plau, opo-
sant-se a aquest malaurat i submís “temps
de militàncies [...] que unifiquen les veus i
els particularismes polítics”.

És amb plena consciència dels devasta-
dors efectes que pot tenir que es revolta con-
tra el pensament únic, contra l’uniformis-

me o, el que és mil vegades més anihilador,
contra la unanimitat: ja sigui en la guerra de
l’Iraq (“Com és que no hem sortit en multi-
tud al carrer, quan els morts han estat infini-
tament superiors, quan les atrocitats hi de-
uen haver estat esgarrifoses?”), el Fòrum de
les Cultures (“Quina cultura defensem, la
del gran espectacle o la del teixit social?”),
l’etern manteniment de l’statu quo (“La
confiança més que cega, intocable, implícita
en el cognom que llueixen determinades fa-
mílies d’aquest país, que pensen, miren i vi-
uen per damunt dels altres”), el paper fona-
mental de la societat civil (“Fa massa temps
que tots plegats –societat i polítics– ens es-
polsem les puces, els uns contra els altres, i
els altres contra tots).

Precisament la incomoditat que provoca,
no pas als uns o als altres, sinó a la majoria
(per no dir a tots), aquest fet de prescindir
del petit grup o el partit (i el Partit) pres, per-
met diagnosticar que l’autor no esdevindrà
un dels recurrents receptors de guardons li-
teraris, tampoc no li concediran condecora-
cions o premis nacionals –ni dels nostres,
dels d’aquí, ni, encara menys dels d’allí, dels
nacionales no nacionalistes–. Com tampoc
no obtindrà (ni tan sols en serà candidat) la
creu de Sant Jordi, que es reserva per a cata-
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lans universals com Juan Antonio Sama-
ranch, Fèlix Millet o Duran i Lleida.

Dir veritats com temples no l’ajudarà gens
a ser nomenat membre de cap Consell Cul-
tural, a ser convidat habitual de les tan en-
dogàmiques com reiteratives tertúlies tele-
visives nostrades –on els quatre de sempre
(que a l’època del tripartit foren substituïts
pels seus quatre de sempre)– diuen el de
sempre a favor dels de sempre i en contra
dels de sempre: “grimpadors vanitosos, re-
citadors d’ortodòxia, que de l’estultícia
n’han fet sinònim de genialitat.”

Un país, aquest nostre, on el triomf no es
valora pas per la qualitat ni pel que hom té a
dir, sinó per la fidelitat a uns principis im-
mutables, per allò que en diuen coherència
política; no pas a uns ideals o a un mateix
–on iríem a parar!– sinó al partit que t’ha
col·locat allí on ets, que t’ha beneficiat amb
el teu càrrec, honorífic, oficial o oficiós. Per
mantenir-te al teu lloc se t’exigeix només un
requisit, del tot imprescindible: criticar,
sense treva ni mesura –de raó, no cal ni par-
lar-ne– els altres: els pèrfids convergents, si
ets simpatitzant del PSC; els botiflers socia-

listes, si ho ets de CiU. Mantenint aquesta
coherència, tens garantit pels segles dels se-
gles un plat a taula.

Ara bé, si tens el poc senderi o la incons-
ciència de creure que la coherència política és
una qüestió més personal que no pas col-
lectiva, si ets dels ingenus que encara consi-
deres que el més important en aquesta vida
es dormir amb la consciència tranquil·la,
dient –i, el que és més perillós (i desagraït),
escrivint– sempre i tothora allò què penses,
defensant els teus principis fins al final,
mentre els amics dels seus amics reben sub-
vencions tu rebràs... decepcions!

Un autor que ni sap ni vol callar
Santesmases –per mala sort per ell; per for-
tuna per nosaltres– és una d’aquelles perso-
nes que no sap ni vol callar, que no es casa
amb ningú. És un d’aquells animals perillo-
sos que no té pèls a la llengua i que, per tant,
està mal vist per tothom. Només per aquesta
raó –com a purga intel·lectual de tanta sub-
missió, de tant de massatge indissimulat, de
tants d’articles (i, consegüentment, de tants
de llibres) esdevinguts fulls de serveis pres-
tats– el seu llibre ja seria més que recomana-
ble. Tanmateix, i sortosament, aquest no és
el seu mèrit més gran ni allò que el fa més
que aconsellable, sinó el seu alt interès, la se-
va gran qualitat –que el situa molt per da-
munt de la mediocritat general–. Qui té la
ploma llogada difícilment assolirà un nivell
de qualitat assimilable a qui escriu amb els
ulls –i el cor– ben oberts.

N’estem tan convençuts que tan sols ens
resta un dubte: s’atreviran, els uns i els altres,
a llegir-lo? O potser s’avergonyiran en veure
la seva imatge reflectida en aquest mirall
clar, no desvirtuat per cap cristall partidista?
Defensors com són de la democràcia i la lli-
bertat d’expressió, l’acceptaran de veritat
quan en són ells els principals damnificats?
Avesats als massatges terapèutics dels seus
acòlits, admetran, de bon grat, els nostres
representants polítics –d’una i altra banda–
no tan sols que els duguin la contrària sinó
que els facin pujar els colors, que els retornin
a la seva humil condició humana?

Acolliran, ells, com ho haurien de fer
–amb la ment esbatanada– la seva visió, gens
canònica, i encara menys intransigent,
oberta i flexible, que sembra dubtes allí on
ells presumeixen certeses? Aprofitaran l’avi-
nentesa d’aprendre tot sentint allò que no
acostumen a sentir dit per aquells qui no
acostumen a llegir? O temeran una veritat
–la de l’autor, tan fal·lible, però també tan
oportuna, com qualsevol– pel sol fet que no
coincideix amb la seva?

I, el que és més important, estem dispo-
sats, nosaltres, els lectors i lectores, a escoltar
una veu diferent que ens plantegi altres ma-
neres de veure i entendre el món? ❋

Nascut a Vila-rodona el 1951, Josep
Santesmases a ha exercit tot de
responsabilitats, entre les quals
destaquem: membre de l’equip de treball
del Museu de la Vila, de Vila-rodona
(1974-1995); regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Vila-rodona
(1979-1983); director de Caliu, revista
de Vila-rodona (1989-1993); president
de l’Institut d’Estudis Vallencs

(1991-1998); president de la
Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana (des del 2000); membre
fundador del Centre d’Estudis del Gaià
(1996); vicepresident segon de l’Institut
Ramon Muntaner. Fundació dels Centres
d’Estudis de Parla Catalana (des del
2003); vocal del Patronat del Reial
Monestir de Santes Creus (des del 2005),
entre d’altres.

Tria de càrrecs i responsabilitats

Títols
publicats
Josep
Santesmases ha
publicat prop de
deu títols,
comptant el que
presentem; els
altres nou han
estat assajos i
estudis històrics
publicats pel
Centre d’Estudis
del Gaià. A més,
ha publicat cap a
cinquanta articles
d’història i més de
tres-cents a la
premsa, que són
l’essència del
llibre acabat de
publicar per Arola.

Josep Santesmases es mostra com un
articulista insubornable que reflexiona més
enllà de l’anomenat pensament únic
JUDIT FERNÁNDEZ




