
n cop s’ha suportat una gran derrota
(com la dels territoris de la Corona
d’Aragó el 1714), la ratxa, la mala

ratxa, continua. Els guanyadors no amollen
la presa fàcilment, mai no ho han fet. Encara
avui, malgrat l’esgarrifós horror que, per als
seus habitants i la gran majoria dels del Prò-
xim Orient ha comportat la invasió de l’Iraq
pels EUA i els seus aliats –entre els quals el
govern del neofalangista Aznar–, els agres-
sors ni tan sols no han considerat necessari
reconèixer l’error (i l’horror), i ni de bon
atros, abandonar la presa. “Sostenella e no en-
mendalla”, com presumeixen de justificar els
nacionalistes espanyols la supèrbia que gene-
ra el caduc i malaltís somni imperial: Castilla
miserable, ayer dominadora, envuelta en sus
arapos, desprecia cuanto ignora.

Qui ha batut l’enemic, l’ha humiliat i se
n’ha rabejat i tot, no és capaç de reconside-
rar-ho si no és quan, ell mateix, rep la pena
que ha infligit als altres. Només aleshores, i
mai abans, les societats, l’home, està en dis-
posició de reconèixer-se en la resta de la hu-
manitat. I cada nova contesa és pitjor pel vell
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Sempre plou sobre mullat
vençut, ja que per a les classes dirigents i
l’opinió pública, mai aconseguirà la pole po-
sition.

Òbviament, d’escampar aquesta fatal pre-
disposició en tindran cura els mateixos vells
guanyadors, que com a únic i parcial àrbitre
que n’ha resultat s’ocuparà de fer-ho inalte-
rable a través dels mitjans que controlen amb
autoritat indiscutible.

Informació vertiginosa
Aquest poder extrem que nia en l’actual tec-
nologia mediàtica, que proporciona un im-
moderat control als mitjans de comunicació
–tot i que de vegades ens pugui semblar el
contrari, pel crèdit que atorguem a les xarxes
socials–, col·loca la humanitat, sobretot als
nuclis culturals i econòmics mal integrats en
les societats hegemòniques, en un emplaça-
ment arriscadíssim, que poden arribar a veu-
re’s immolades en l’ara de l’èxit d’una infor-
mació vertiginosa que es menja els espais per
a la reflexió i les particularitats, sacrificant-
ho tot a un pensament i execució universal
que sovint esdevé únic. A més, per escarni de

la justícia, durant segles d’història de la hu-
manitat, els perdedors sempre han estat con-
siderats rebels, rebels tot i que, abans de la
derrota, haurien estat afavorits per prece-
dents condicions legals i històriques. Rebels,
en la lògica del guanyador, de la situació re-
sultant d’un acte de força, la batalla perduda,
la raó humiliada. Contràriament, els vence-
dors, hagi quina hagi estat la causa de l’en-
frontament, són detentors de tota la raó
triomfant, adquirida en la situació de força.

Agafant-ho per un altre cantó, en defensa
del creixent partit de la meritocràcia, i llegit
fa pocs dies a la premsa de Barcelona, es po-
sava un exemple del següent pervers feno-
men: “Quan dos neixen amb igual fortuna i
un, fruit del seu treball, l’augmenta, i en can-
vi l’altre la dilapida no treballant, ¿per què [es
pregunta l’autor] el fruit de l’esforç del pri-
mer ha de servir per compensar la folgança
del segon?” Com si els pobres ho són perquè
no s’hi han esforçat prou. Caldria preguntar
al malintencionat autor, quants dels que ne-
cessiten ajuda han nascut amb aquest bon
capital per invertir, que es menciona? ❋
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Els vells vençuts
estan condemnats a
no assolir mai el lloc
preferent en la cursa
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anca la Catalònia. Per un any, la lli-
breria més cèntrica de Barcelona no
podrà celebrar els 90 anys d’història.

No podrà celebrar que va sobreviure a una
dictadura, un incendi, unes reformes, un
canvi d’amos... sinó que tancarà al febrer per
un motiu molt menys grandiloqüent: la bai-
xada de venda de llibres.

Diuen que hi posaran un McDonald’s i no
és broma. El tòpic es confirma. Som una so-

T
Una llibreria menys

FEMINITATS ADA CASTELLS

cietat que es permet el luxe que tanqui un es-
tabliment cultural de primer ordre i, al seu
lloc, obri una cadena de menjar porqueria.

De vegades penso que tenim allò que me-
reixem: greixos saturats per als nostres cerve-
llets. Sobretot que no se’ns alimentin de lli-
bres prescrits per llibreters vocacionals, no
fos cas que penséssim una mica i arribéssim a
una sàvia conclusió: això no hi ha qui ho
aguanti.

Cada cop que m’expliquen els motius de la
crisi financera, veig més clar que tot plegat ha
estat un problema moral de primer ordre.
L’avarícia ha pogut per sobre de tot i aquesta
condició humana només es pot compensar
amb un humanisme militant que assenyali
tanta cobdícia. Les llibreries, amb la seva
multiplicitat de pensament, el propicien. La
nostra ciutat les necessita si no vol acabar
d’emmalaltir. ❋O
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