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es justificacions
del general José

Manuel Santiago, cap
de l’estat major de la
Guàrdia Civil, encara
van ser pitjors que la

ficada de pota del dia anterior. I
l’aplaudiment que va rebre després de
la nova relliscada, una reacció més
pròpia del vestidor d’un equip de fut-
bol que la d’un comitè tècnic que ges-
tiona la pandèmia que ens martiritza.
Com a disculpa per haver dit un dia
que una de les seves línies de treball és
minimitzar el clima contrari a la gestió
de la crisi per part del govern espanyol,
és a dir, perseguir la llibertat d’expres-
sió, l’endemà, solemne, es despatxa ai-
xí: “En els meus quaranta anys de pro-
fessió, en la lluita contra ETA, en l’aca-
dèmia, en les missions a l’estranger i
en la lluita contra aquesta pandèmia, si
alguna cosa he après és que el primer
són les persones, no hi ha ideologies.”
Què hi té a veure, la lluita contra ETA
–quina obsessió!–, amb la gestió de la
pandèmia que ens martiritza? O amb
atrapar el lladregot d’un carregament

de quaranta quilos de taronges i llimo-
nes? O amb les arengues casernàries
del cap de l’estat major de la Defensa,
el capità general Miguel Ángel Villar-
roya?

No cal dir que el ministre de l’Inte-
rior, Fernando Grande-Marlaska, i la
ministra de Defensa, Margarita Robles,
es van sumar a l’aplaudiment al gene-
ral, que, com va transcendir després,
havia enviat instruccions a les coman-
dàncies perquè s’avaluessin campa-
nyes de desinformació o fake news
susceptibles de generar “desafecció a
institucions del govern”. És a dir, per-
què “avaluessin” els desafectes a l’au-
toritat competent. És de suposar que
no era per felicitar-los.

No va ser, per tant, un lapsus del
condecorat general. Va ser una confes-
sió en tota regla que, a banda de retra-
tar l’uniformat, és conseqüència d’ha-
ver militaritzat la gestió de la crisi, da-
vant les pantalles i al carrer, i és perfec-
tament coherent amb la línia traçada
des del primer dia pel govern espanyol.
La responsabilitat és de Pedro Sánchez
i dels socis de govern que li ho toleren.
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Keep calm
Emili Gispert

El general no
s’equivoca

Va ser una confessió en tota
regla que, a banda de retratar
l’uniformat, és conseqüència
d’haver militaritzat la gestió
de la crisi
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La vinyeta
Fer

vui, com saben, és un 23 d’abril,
Sant Jordi, i em sembla que nin-
gú no em durà una rosa i tam-

poc un llibre. Però hi ha el record de
moltes roses i molts de llibres a la me-
mòria, on sé segur que restarà un que
acabo de llegir, Cap de nosaltres tor-
narà, que reuneix la primera part ho-
mònima i la segona, Un coneixement
inútil, de la trilogia Auschwitz i des-
prés (completada amb La mesura dels
dies), amb la qual Charlotte Delbo va
testimoniar la seva experiència als
camps d’extermini. En vaig escriure fa
uns dies, d’aquest llibre, que, com l’al-
tre, ha publicat en català Club Editor
amb una traducció impagable de Valè-
ria Gaillard. Necessito tornar-ho a fer.
L’he llegit a poc a poc per anar ento-
mant allò que hi explica. La crueltat
implacable dels botxins imposant un
treball esclau a persones mal alimen-
tades, sense condicions higièniques,
amuntegades en barracons, condem-
nades al més brutal instint de supervi-
vència i, un cop exhaurides, destina-
des als forns crematoris.

N’hem llegit i escoltat altres testi-
monis, però a través de Charlotte Del-

A

bo sembla com si fos la primera vega-
da per la precisió, la veritat i la força
poètica (aquella poesia del moll de l’os
que, mirant l’horror i salvant la belle-
sa, es va fer necessària més que mai
després d’Auschwitz) de les paraules
amb les quals ens compren. Em sem-
bla impossible oblidar com recorda
que, en una presó a París abans de ser
deportada, va sentir com quatre joves
condemnats a mort cantaven La Mar-

sellesa (a quatre veus, a tres, a dos, a
una) fins que, amb l’últim cop de gui-
llotina, va fer-se el silenci. Com oblidar
que Lily, el seu xicot, conegut al camp,
i un amic d’aquest van ser afusellats
perquè a l’últim li va caure un paper
amb una carta d’amor d’ella a l’esti-
mat que els nazis van considerar un
missatge xifrat? I el poema que Delbo
dedica al seu marit afusellat, George
Dudach, evocant que va plorar perquè
creien que el seu amor era un talismà i
va ser com si es retragués “no haver-lo
estimat amb un amor més gran?”
També és impossible oblidar com en
aquell infern pervivia la humanitat en
un gest de tendresa o una ajuda entre
presoneres. I el reclam de la vida amb
un glop d’aigua o una flaira de prima-
vera. Això em du a recordar les roses
que més m’han commogut a la vida.
Són a Villa Grimaldi, on, als afores de
Santiago, es torturava i matava du-
rant la dictadura de Pinochet. Hi són
per recordar que sobretot les dones,
de les quals hi ha escrit el nom de les
que hi van morir, sentien l’olor de les
roses que, tossudament, florien enmig
de la barbàrie.

“També és
impossible oblidar
com en aquell infern
pervivia la
humanitat en un
gest de tendresa o
una ajuda entre
presoneres

Ombres de primavera

Roses i llibres a la memòria
Imma Merino


