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o he sentit a dir
fins a l’extenua-

ció, i de vegades pro-
vinent de persones
intel·ligents, cosa
que demostra que
hi ha qui confon la

realitat amb els seus desitjos.
L’esquema és si fa no fa sempre

el mateix: hi ha atur, hi ha criatures
sense beques de menjador, hi ha
desnonats, mentre uns pocaver-
gonyes s’entretenen en baralles
identitàries.

La fal·làcia és colossal: l’infern
sempre són els altres. Els que eme-
ten aquesta acrítica opinió es veuen
a ells mateixos defensors del feble.
Són els bons i la cara els resplendeix
parlant del seu amor a la justícia i la
seva cura dels més vulnerables. No
us fieu mai dels bondadosos que ho
gasten en saliva. Fins i tot ho diuen
els Evangelis, en allò tan repetit que
el que faci la teva mà dreta que no
ho sàpiga l’esquerra.

Però la fal·làcia és molt més que
aquesta bondat inventada. Presen-
ten les “qüestions identitàries”
com un divertiment. Doncs no se-

nyor: això que menyspreeu és la lli-
bertat. Els independentistes no cla-
mem per la independència per cap
profit propi, sinó per la llibertat. Al-
gú em podria dir en què són incom-
patibles la llibertat i la justícia so-
cial? Ans al contrari: els governs
dictatorials practiquen, si els convé
–i si hi ha càmeres i fotògrafs, és
clar–, la justícia social com un acte
de caritat. La llibertat i la justícia
social solen ser les dues cares
d’una mateixa moneda.

L’altre dia una escriptora famosa,
de Madrid, deia exactament això,
que primer, els problemes que pre-
ocupen la gent, i després ja parla-
rem de “frivolitats” com la indepen-
dència. I aquesta n’és una altra, de
fal·làcia: per què hi ha tants conter-
tulians, polítics i algun periodista
que saben tan bé què preocupa la
gent? Han fet una enquesta? Han
estudiat sociologia? Han llegit infor-
mes i estadístiques? Com ho saben,
què vol la gent? I a més s’obliden
que ells mateixos són “gent”, només
que fan extensives les seves pas-
sions a tota la seva societat.

Fal·làcies quotidianes. Així és.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

Fal·làcies

Algú em podria dir en
què són incompatibles la
llibertat i la justícia social?

ordi Amat és un gran biògraf, dels
millors del país, i dic “dels mi-
llors” i no “el millor” perquè no se

m’ofenguin els que ara mateix no em
vénen al cap. Sí: Agustí Pons, que ha
entrat a fons en les vides i obres de
Nèstor Luján i Salvador Espriu. Però
Pons ja és gran i granat. Entre els jo-
ves, Jordi Amat. Ha tingut un bon
mestre, Albert Manent, a qui visitava
sovint a casa seva per deixar-se acon-
sellar i guiar. Visitar Manent era fer-
ho a una font de saviesa i engresca-
ment. Molts ho van aprofitar a fons i
jo, que també l’anava a veure, per des-
gràcia meva no tant. D’oportunitats
deixades perdre, les que vulguin. De
laments quan ja no hi ha res a fer,
també. Jordi Amat va demostrar la se-
va traça, per no remuntar-nos més
lluny, a El llarg procés i ara la confir-
ma amb Un país a l’ombra; vida de Jo-
sep Maria Vilaseca Marcet (1919-
1995). El llarg procés conté el retrat
de molta gent: Gaziel, Guillem Díaz
Plaja, Joan Ferraté, Joan Estelrich, Jo-
sep Benet... El llibre va resultar polè-
mic per la tesi que hi sosté Amat, un
catalanista expectant i legítimament
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dubitatiu, i que ara no repetirem per-
què ja s’ha fet prou i per no atiar més
el foc. Serra d’Or, que no s’esvera mai
per res i remena una monacal beixa-
mel sense grumolls, li va dedicar un
atac immisericordiós com pocs es re-
corden. La mateixa revista, no sé si
contrita o perquè és al capdavall equà-
nime, s’ha hagut de reclinar ara da-
vant la biografia de Vilaseca Marcet.

Qui era aquest senyor? Faran bé de
no saber-ho, perquè la seva caracterís-
tica en vida va ser la de mantenir-se a
l’ombra, com el títol del llibre d’Amat
apunta. Faran també bé de llegir-li ara
la peripècia vital, molt ben amenitza-

da i escrita per Amat. Un catòlic que,
si primer va abraçar la “causa nacio-
nal” franquista perquè anímicament
no podia fer una altra cosa, de mica en
mica se’n va distanciar fins abjurar-ne
perquè la decència i el catalanisme
eren més potents, i el seu cristianis-
me, autèntic. Ell, que ja era ric, es va
casar amb una senyora encara més ri-
ca, pubilla de l’empresa Roca Radia-
dors, i la fortuna acumulada la va em-
prar per donar suport a totes les ini-
ciatives culturals o polítiques clandes-
tines que li eren presentades, de dre-
tes o d’esquerres. De manera altruista,
i perquè dominava les lleis, va arribar
a redactar l’acta fundacional del Col-
lectiu Ronda, el bufet d’advocats que
ha assessorat més lluites obreres, in-
closes les que es van projectar contra
l’empresa de la família de la seva dona.

No dic res més. Sí que dic: llegeixin
el llibre. Vilaseca Marcet, amb totes
les seves contradiccions, és un home
exemplar. N’hi ha altres que ho són
menys i fins i tot n’hi ha de caragirats,
però el país és així i no d’altra manera,
i Jordi Amat creu que se n’ha de pre-
sentar tota la varietat.

“Jordi Amat
ha escrit una gran
biografia d’un
“desconegut”

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Les ombres dels homes

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch




