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o és una llegenda
urbana. No era

un rumor com els que
corren en temps con-
vulsos i desconcer-
tants com els nostres

d’ara. Un dia del 1938, mentre Barcelo-
na era bombardejada per avions ita-
lians al servei dels militars espanyols
sediciosos, el poeta i professor de grec
Carles Riba –que després seria un pi-
lar de la resistència intel·lectual anti-
franquista– llegia la seva tesi doctoral
a la Universitat de Barcelona. Part de
l’edifici estava esbatanat per anteriors
bombardeigs. Aquelles dures condi-
cions no treien solemnitat acadèmica
a la lectura pública del treball científic
que Riba defensava: la seva recerca

sobre la Nausica de Joan Maragall. Una
sala plena de persones amigues i cul-
tes, vestides amb respecte per a l’oca-
sió, assistia al debat entre el doctorand
i els doctors Joaquim Xirau, Jordi Ru-
bió, Nicolau d’Olwer, Pere
Bohigas i Agustín Millares, professor
de Madrid. Aquell matí, entre bombar-
deig i bombardeig, el tribunal i el candi-
dat discutiren si Maragall escrivia “si-
bil·la” amb una ela simple o geminada.
Dignitat i intel·ligència enfront de la
mort i la barbàrie. El periodista Andreu
Avel·lí Artís (el futur Sempronio) va
ressenyar aquell acte memorable a la
Revista de Catalunya. Fou un lliçó de
coratge savi, de fermesa lúcida i de se-
ny constructiu en moments esquerps,
com els que ens toca viure ara. En ho-
res de prova cal combatre amb seny
contra la rauxa. El treball honrat ha de
vèncer les brutalitats. Cal fer la nostra
feina més bé que mai, malgrat les mal-
tempsades.
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“S’ha reconvertit l’Audiencia Nacional en Tribunal d’Ordre
Públic. Fa olor de franquisme d’una manera espantosa”

La frase del dia

“Reivindico les
persones riques en
capital humà, fora
del populisme fàcil
imperant, capaces
per la seva no
dependència, de
explicitar les coses
que pensen en
llibertat

omento sovint entre els més pro-
pers que els meus articles no te-
nen mèrit: em son fàcils d’escriu-

re. Són una mena de retorn de quelcom
que he anat incubant, pensant i elabo-
rant en múltiples circumstàncies i
llocs. Són fruit d’un cuinat lent i mis-
cel·lani. I en un moment donat, no em
puc reprimir, ho he d’escriure.

AQUEST ÉS UN DELS ARTICLES que fa
temps que em roda al cap. Vull parlar
dels diners, com a element possibilita-
dor de la llibertat, com ho és –o ho ha de
ser– la llibertat de càtedra per als pro-
fessors. Penso, quan ho escric amb
noms concrets, en persones que conec
amb força diners: Antoni, Víctor, Jau-
me, Emili i d’altres. També incloc aquí
els qui amb sacrifici han mantingut
uns mínims estalvis perllongats en el
temps que els permeten ara afrontar
conjuntures adverses i molt limitado-
res per als qui altrament viuen al dia. I
és que si els diners no serveixen per fer
que les persones siguin més lliures, per
a què, si no, poden servir?

EM REFERIRÉ AIXÍ A PERSONES que tenen
diners i mostren lleialtat a unes matei-
xes idees de com fer empresa, a quin
born tenen els peus, a quina societat
serveixen. I han mantingut aquestes
idees seves a prova dels més feroços
atacs de l’statu quo local, que no ha
aconseguit assimilar-los. Sol ser gent
que ha fet diners des de la seva pròpia
creativitat. No tenen deutes de favors
polítics per haver-ho aconseguit. Ho
han guanyat al món, no en la distància
curta i emparats pel regulador de pro-
ximitat. No necessiten passar per Ma-
drid en les seves aventures comercials.
Coneixen llengües i aeroports alterna-
tius per als trajectes a què obliga Bara-
jas a la resta de gent. I practiquen allò
que prediquen: la competència passa
primer per ser prou “competents” uns
mateixos. Per a què els poden servir, a

C ells, els diners si no per a poder ser més
lliures? Per a què algú ha de voler ser
ric per raó altra que no sigui ser inde-
pendent? Poder dir, o fer sense dir, el
que es pensa sense claudicacions, tot
des del respecte però sense condicio-
nants tan limitadors com els de la mà
d’on es menja. Ser lliure vol dir així no
haver de descomptar la represàlia, no
atemorir-se davant d’aquell que saps
que, si pot, et farà mal. És la base del li-
deratge social.

NECESSITEM AQUESTES VEUS avui més
que mai per sortir al pas d’uns mitjans
de comunicació dependents perquè es-
tan endeutats. Volem saber d’aquestes
persones i no de xerraires. Els mitjans
van plens d’aquests últims. “Analis-
tes”, se’n diuen, que han perdut la seva
independència en la mesura que han
començat a descomptar el futur (el de
la premsa escrita) i s’han llançat a una

cursa com a freelances, a tant la peça,
en tertúlies múltiples. Són molts d’ells
periodistes que estereotipen fins i tot
els seus personatges; mercenaris, tot
sabent que hi són per la quota política
que defensen, i que de l’èxit dels seus
depèn la seva continuïtat. D’ells es pot
endevinar perfectament el que diran
segons quin sigui l’espai polític que de-
fensen. Juguen a fer anàlisis quan en el
millor dels casos són comentaristes del
que han recercat altres, pocs, periodis-
tes que encara creuen en la seva profes-
sió. Alguns d’aquests bocamolls fins i
tot munten sopars de duro en els quals
declaren les seves darreres ocurrèn-
cies tot improvisant irreflexives opi-
nions que després procuraran preser-
var com a “originals” amb discursos de
falsa coherència. “Narratives” se’n
diuen.

LA SEVA CREDIBILITAT se’ls acaba en la
mesura que sorgeixen mitjans alterna-
tius i xarxes lliures, i el que reivindico:
persones riques en capital humà, fora
del populisme fàcil imperant, capaces
per la seva no dependència, d’explici-
tar les coses que pensen en llibertat.

POSO AQUÍ A BANDA ELS RICS que encara
ho volen ser més, els supeditats a altres
rics, més rics que ells, i que ambicionen
ocupar el seu lloc. D’aquests trepes, o
en nòmina pura, no cal esperar res. Els
que per la seva retribució i lloc que ocu-
pen serveixen als més poderosos que
ells, des de consells d’administració,
consultories i despatxos, no són més
que subalterns d’aquells. No poden ex-
hibir marca de credibilitat. Darrere la
seva signatura en llibres, comentaris i
articles de diaris haurien de relatar in-
equívocament els seus “crèdits”. Se’n
diu, d’això, “crèdit” a l’argot (mínim
currículum que especifiqui d’on co-
bren), tot i que més que crèdits són
“passius”, condicionants del lliure pen-
sament d’aquests personatges.
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