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atalunya necessi-
taria ara intel·lec-

tuals del talent, for-
mació i idees enrao-
nades de Joan Cre-
xells (Barcelona,
1896-1926). Estudià

aquí filosofia, i economia a Londres,
des d’on envià cròniques a La Publici-
tat. Va fer de corresponsal a Berlín.
Guerra i postguerra enfosquiren la me-
mòria de Crexells. Tomàs Garcés va dir
el 1972: “La guerra civil, i la posterior
paralització de la nostra vida cultural,
amb l’estroncament del premi Crexells
de novel·la creat a la memòria del jove
humanista, van estendre un tou grui-
xut de silenci al damunt del seu nom,
silenci trencat, així i tot, amb l’impor-

tant Homenot que Pla va dedicar-li.” El
silenci també el trencaren Carles-Jordi
Guardiola, fa vint anys, en editar la se-
va Obra completa; i, en fa quatre, la Cà-
tedra Ferrater Mora (Universitat de Gi-
rona) en convocar Josep Maria Terri-
cabras un simposi sobre Crexells. Els
treballs aportats els ha editat Joan
Vergés en un llibre presentat a l’Ateneu
Barcelonès fa quinze dies. Allí em va
sorprendre que algú es preguntés què
li hauria passat a Crexells el gener del
1939, i no es preguntés què li hauria
passat el juliol del 1936. En esclatar la
guerra, periodistes com ell afins a Ac-
ció Catalana i polítics d’ERC patiren la
persecució anarquista: Josep Maria
Planes, assassinat; Carles Soldevila,
Carles Sentís, Joaquim Ventalló i Ven-
tura Gassol, cap a l’exili. Altres perio-
distes, com Ramon Esquerra o Jordi
Folch i Camarasa, caigueren en el front
de l’Ebre. Per Crexells, per respecte a
ell, no hem d’especular.
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Ferran Bel, ALCALDE DE TORTOSA

“Tenim l’obligació de fer el catàleg
de vestigis franquistes, i ho pensem fer”

La frase del dia

“La contaminació
que prové de
La Moncloa està
abandonant a la
seva sort aquells
partidaris de pactes
o terceres vies ja
impossibles

ui renuncia a la llibertat per
comprar seguretat no mereix
ni llibertat ni seguretat.”

Aquesta frase atribuïda a Benjamin
Franklin, encara vigent, també podríem
aplicar-la per al cas espanyol, conve-
nientment actualitzada: “Qui renuncia a
la democràcia per mantenir la unitat es
quedarà sense democràcia ni unitat.” En
plena involució, no hem de perdre de vis-
ta que la democràcia, entesa com a gestió
col·lectiva dels afers públics, no és el mi-
llor sistema, sinó l’únic que permet resol-
dre els problemes, perquè evita que els
conflictes esdevinguin sagnants, enquis-
tats o irresolubles. La democràcia substi-
tueix la força i el greuge per la regulació
de la convivència pacífica.

ENFRONT LA POR RAONABLE davant del fet
que una part de l’Estat se segregui, no el
govern espanyol, sinó el conjunt de la so-
cietat està reaccionant de manera suïci-
da. La pedagogia dels fets ens indica com
alegrement la majoria d’espanyols, per
acció o omissió, està sacrificant la demo-
cràcia per provar de mantenir del mateix
color el mapa après a l’escola. Per mante-
nir Catalunya sota la sobirania estatal
s’està permetent el desballestament del
sistema democràtic, en nom d’una Cons-
titució elevada a la condició de mantra re-
ligiós.

S’HAN DEGRADAT GREUMENT les institu-
cions, amb una òbvia promiscuïtat de po-
ders. El poder judicial ha estat dirigit per
executar una repressió dissenyada des
de l’àmbit polític. No hi ha hagut recan-
ces a la intervenció del govern a l’hora de
moure jutges i fiscals. El Tribunal Consti-
tucional ha esdevingut el braç jurídic del
PP, sense ni tan sols esforçar-se a dissi-
mular-ho. Les sentències respecte a la
qüestió catalana estan motivades per
una animadversió política contra l’inde-
pendentisme. Aquesta és una situació
que ve de lluny, perquè el poder judicial
espanyol mai no va ésser mai depurat

“Q dels residus de la dictadura que van ac-
tuar com a engranatge de la repressió
franquista.

LA PREMSA, TAMBÉ CONTAMINADA del vell
franquisme, ha actuat com a instigador
de la repressió i atiador de l’odi contra Ca-
talunya. La connivència entre mitjans ha
permès combinar una apagada informa-
tiva sobre el nostre país, amb exclusió de
veus alternatives sobre el discurs oficial,
amb una política deliberada de propa-
ganda antiindependentista, on les notí-
cies falses i difamacions són armes habi-
tuals d’una guerra bruta. Cal destacar, a
més, el silenci còmplice de la intel·lectua-
litat i l’ús de columnistes i tertulians per
atiar perillosament l’odi i el menyspreu.

OPERACIONS SUBTERRÀNIES de l’Estat
són en ple funcionament per contaminar
a còpia de fabricació de mentides, calúm-
nies o investigacions per tractar d’atacar
i desacreditar els independentistes, amb

unes tècniques copiades de l’Stasi a l’ho-
ra d’enfonsar carreres o deteriorar la
imatge pública dels dissidents. La perse-
cució i criminalització de les estelades,
els símbols, la unitat de la llengua, està te-
nint com a conseqüència un divorci irre-
versible entre bona part de la societat ca-
talana i l’espanyola. La corrupció de la de-
mocràcia espanyola avança inexorable-
ment entre la indiferència de la ciutada-
nia, sense adonar-se que no s’està fent
mal a Catalunya (la qual té un horitzó
raonable de solució per als seus proble-
mes), sinó a un Estat que assisteix im-
passible a una degradació institucional i
moral cada vegada més incontrolable.

LA CRUEL PARADOXA ÉS QUE AQUEST joc
brut sistemàtic, aquest ús de clavegueres
executives, legislatives, judicials, poli-
cials i mediàtiques, està impedint que els
catalans partidaris de mantenir la unitat
no puguin escollir entre república catala-
na o monarquia espanyola, sinó que es
veuen abocats a triar entre democràcia o
dictadura. La contaminació que prové de
La Moncloa està abandonant a la seva
sort aquells partidaris de pactes o terce-
res vies ja impossibles.

PODRÍEM ENUMERAR ENCARA més factors
que es tradueixen a deteriorar, fins a ex-
trems turcs, la democràcia espanyola,
entre la indiferència o el silenci de la seva
societat (amb excepcions com Ramon
Cotarelo o Iñaki Gabilondo). La cruel pa-
radoxa és que, com introduíem al princi-
pi, això no serveix per aturar el procés (i
per tant no salvarà la unitat) i en canvi ha
desvirtuat una democràcia que, a dife-
rència de les europees, no prové de l’anti-
feixisme, sinó tot el contrari. Al cap i a la
fi, la pròpia Constitució de 1978 assumia
l’acte de violència de 1939, motivat en
bona mesura per l’anticatalanisme dels
elements reaccionaris que el perpetra-
ren. Al cap i a la fi, bona part del que passa
respon a la idea que allò que la violència
va unir, la democràcia ho ha de separar.

Xavier Díez. Historiador

Ni democràcia, ni unitat
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