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“El president de la UE, Jean-Claude Juncker, té cap
respecte per l’opinió i els vots dels ciutadans europeus?”

La frase del dia
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Jordi
Soler

“No hem de
permetre, per tant,
que ens imposin
uns mètodes
despòtics de
concebre les
relacions entre
les persones que
arriben fins al límit
del grotesc

ençà del 20 de setembre, i so-
bretot, a partit de l’1 d’octu-
bre, ens trobem en un estat

d’estupefacció creixent. Sabíem que
l’Estat espanyol era (i és) un estat es-
cassament democràtic; sabíem també,
per experiència, que no té escrúpols a
l’hora d’aplicar la repressió, però difí-
cilment ens podíem arribar a imaginar
que fonamentaria la seva actuació abu-
siva no sols en la mentida sinó també
en la tergiversació més barroera de la
realitat, regirant els falsos arguments
fins al límit de l’absurd.

AMB ELS INTENTS DE JUSTIFICAR imputa-
cions, detencions i empresonaments
aquests darrers dies, l’ús de les fal·là-
cies ha arribat a un grau tal que es fa di-
fícil de qualificar. L’exemple més estri-
dent és el dels mestres acusats d’incita-
ció a l’odi per haver comentat les agres-
sions de la policia espanyola a les esco-
les el dia 1 d’octubre: la víctima conver-
tida en botxí. Si no fos tan lamentable,
faria riure. No és sols cinisme; és que
arriba a ser totalment grotesc: ens tro-
bem, doncs, davant un cinisme gro-
tesc.

ÉS FÀCIL DE DEDUIR QUE AQUESTA MANERA
de rebregar el llenguatge i recargolar
l’argumentació podria ser de conse-
qüències devastadores per a qualsevol
societat si s’arribés a imposar: repre-
senta la negació de la possibilitat de de-
bat, mata qualsevol intent de diàleg so-
cial amb intenció constructiva, provo-
ca la nul·litat de tota acció política, i
porta a la fi de qualsevol via de cons-
trucció col·lectiva a partir de l’opinió de
les persones.

CAL EXPLICAR AQUEST FRANQUISME GRO-
TESC. No podem restar indiferents da-
vant aquesta escalada de l’absurd per-
què l’objectiu de tot sistema totalitari
és habituar a l’arbitrarietat, banalitzar
l’absurditat, fer normal la vida domina-

D’ da per un cinisme portat fins a l’ex-
trem.

PER AIXÒ ÉS IMPORTANT criticar a fons
aquestes pràctiques, i analitzar com i
per què es produeixen aquesta mena
d’aberracions. En el nostre cas, la raó
de fons d’aquestes conductes asocials
és la generalització d’un mite fanatit-
zador: el de la unitat d’Espanya com a
dogma; una invenció que l’aristocràcia
militar de la Castella expansiva va
construir per mantenir la dominació
sobre les terres conquistades per la for-
ça de les armes. Aquest mite ha fet que
les terres conquerides (com els Països
Catalans, entre d’altres) siguin consi-
derades propietat dels dominadors i
que les poblacions sotmeses siguin con-
cebudes fonamentalment com a subor-
dinades i tributàries. Es pot observar, a
més, que, a la pràctica, sotmetre les

terres conquistades comporta benefi-
cis i privilegis de tipus burocràtic o so-
cial per als que hi col·laboren; és així
com ben sovint el fanatisme troba la se-
va compensació.

DES D’UN ALTRE PUNT DE VISTA hem d’en-
tendre que l’absurditat irracional
d’aquest sistema de dominació mostra
justament la seva feblesa perquè revela
una forma de poder que, per la seva
manera de ser, no té capacitat per des-
plegar relacions de consens. Conei-
xent, doncs, el que representa, l’hem
de combatre d’una manera sistemàtica
posant al descobert les mentides i fal-
làcies, i ridiculitzant-ne les absurdi-
tats.

DESENVOLUPAR EL MOVIMENT per la Re-
pública Catalana. Res no és més dife-
rent de la manera de fer del franquisme
espanyol que els principis que inspiren
la República Catalana. De fet, podem
dir que ens trobem realment en dos
mons paral·lels. No hem de permetre,
per tant, que ens imposin uns mètodes
despòtics de concebre les relacions en-
tre les persones que arriben fins al lí-
mit del grotesc. Hem de fer créixer, per
contra, la vida republicana, cada dia,
dins la nostra societat. I una acció uni-
tària en aquest sentit ha de ser la vota-
ció massiva per la República Catalana
el 21 de desembre vinent.

SERÀ AIXÍ COM PODREM ESCAPAR de la do-
minació de l’Estat espanyol. Les expe-
riències ens mostren que haurem de
depurar les estructures heretades del
franquisme que encara perviuen, un
problema que els creadors del règim
parlamentari monàrquic del 1978 no
van voler abordar i que, el poder que
ha continuat, ha volgut perpetuar. Ca-
talunya podria ser molt bé la tomba
d’aquest cinisme grotesc que és d’una
baixesa moral tan gran que es fa huma-
nament menyspreable.
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Avenç acaba de
publicar en la se-

va col·lecció de llibres
d’assaig i editat per la

professora Maria Campillo La Brigada del
Vidre. Cròniques del front (1936-1939).
Maria Campillo continua així la recerca i
el rescat de textos al voltant de la Guerra
Civil Espanyola i la revolució que havia
començat amb els contes de la guerra
(1982) va seguir amb l’estudi del paper
dels escriptors catalans en el compromís
antifeixista (1994) i amb els escrits sobre
el pas de la frontera (2010).

En la seva introducció la professora
Campillo analitza l’impacte de la gran
Guerra en la literatura de guerra, la irrup-
ció de les cròniques de guerra (Gaziel,
per exemple) i la distinció entre les obres
coetànies i les escrites amb posterioritat.
Després desgrana la tipologia del memo-
rialisme de guerra i la seva recepció o
pèrdua posterior, els condicionants esti-
lístics, temàtics i polítics en funció del
moment i finalment l’emergència de
“l’home comú” més enllà de les escenes
de guerra en una reivindicació de la con-
dició humana de la vida al front. La tria es
concentra en el material que “prové ex-
clusivament de la premsa del moment, i
és escrit per aquells que publiquen les
seves cròniques als diaris o a les revistes
literàries”. Joaquim Grau, Guifré i Sigfried
Bosch, Manuel Cruells, Agustí Bartra, Te-
resa Pàmies, Josep Morera Falcó, Pere
Calders, Josep Sol, Lluís Capdevila, Pere
Guardiola i Frederic Alfonso Orfila, entre
d’altres, tenen textos en aquesta selecció
rescatats de La Publicitat, del Diari de
Barcelona, de Companya, de Meridià,
d’Amic, de Treball, del Diari de Catalunya,
de Juliol, d’Abril, de Catalans.

Les lectures, el menjar, la política, el
lleure, la misèria, el fred, les cançons i per
damunt de tot “l’elegia de la vida civil”
adquireixen uns perfils clars en aquestes
cròniques des del front, algunes escrites
per autors que portaven ulleres.
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