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Els activistes polítics Daniel Cohn-Bendit i José María Mendiluce han escrit a quatre mans ‘Por la tercera izquierda’

E L S I N T O C A B L E S

Professionals de la impostura
(Societat Limitada)

G E R A R D H O R T A

C
ohn-Bendit va fer-se famós el
maig del 1968 arran de les re-
voltes que se succeïren, i n’ha
viscut sucosament una pila de
temps. Mendiluce ja du força

anys cobrant un sou magnífic i dietes
europees en qualitat d’eurodiputat inde-
pendent per les llistes del PSOE. Ambdós
s’han ajuntat per explicar als “ciuda-
danos comunes”, mitjançant un bunyol
indescriptible, què hem de fer perquè la
“ tercera izquierda” (ah, ¿ja n’hi havia du-
es?) creixi, i de passada assegurar les se-
ves pensions, diríem. Si l’entronització
converteix un home en rei –home dife-
rent dels altres–, l’obediència a l’Estat
converteix un ésser votat per uns quants
en un diputat: algú que gaudeix de pri-
vilegis i que en el seu trànsit boterut per
les xarxes del poder s’aïllarà i emmalal-
tirà, com assenyala l’antropòleg Georges
Balandier. Aquest llibre és un dels nyaps
més funestos que hem llegit mai. Apo-
logia de la farsa, emmascarament obscè
de l’anhel de perpetuar-se al poder, cí-
nica operació de màrqueting, es tracta
d’un mer anunci publicitari de cara a
generar adhesions que facin augmentar
l’estatus simbòlic dels autors en qualitat
de polítics d’esquerra i el que això reporta.
Fer passar tal representació com una obra
que debat la manera com s’ha d’articular
la necessària transformació social re-
sulta, pel cap baix, hipòcrita, escandalós
i pervers. Ni tan sols hi ha sopa d’all, és
una presa de pèl desorbitada.

Tot sistema de poder és un dispositiu
destinat a produir efectes: aquí es pre-
tén crear la il·lusió de progressisme des
d’un elitisme esborronador. Si voleu
tastar panegírics del consens llegiu
Rousseau i vegeu Metropolis, de Lang,
però prescindiu del patètic recorregut
de dues ficcions a les quals tants anys i
esdeveniments els han provocat “la sen-

sación a veces triste (pero casi siempre feliz)
que quedan muchas cosas por hacer”. Sens
dubte, tenen la vida resolta i mengen
cada dia –vividors del dolor aliè–. Com
a encarnació flàccida del no-res els pen-
saments fugen; l’esperit és esclafat i
substituït per una macabra acció publi-
citària. En vista de la incapacitat d’oferir
algun esbós d’idea, hi trobem lèxic ex-
tret de l’esfera empresarial (“rentas”, “i-
nflación”, “intereses”, “mercado”, “capital”)
que remet metafòricament i penosa a
àmbits humanístics.

MANDARINS DE LA NOVA ERA
En ple deliri fins afirmen que tot s’ha
d’inventar. Així, igual que els reis en-
tronitzats, s’exhibeixen com a profetes
fundadors d’una nova era. Resultaria
graciós si no fos manicomial. Al llibre
queda clar que els ciutadans de les na-
cions minoritzades d’Europa parlem
llengües “regionales”, que les nostres ter-
res són “regiones” perilloses pels “localis-
mos nacionalistas”, i no s’hi esmenta per a
res l’etnocentrisme totalitarista francès,
espanyol, anglès, serbi i alemany. Men-
diluce, defensor empedreït de minories,
va votar contra una proposta perquè els
ciutadans de la UE poguessin adreçar-se
a les institucions europees en la seva
pròpia llengua. I la seva aportació a re-
soldre racionalment el conflicte armat
més dramàtic que sacseja la UE avui dia,
el del País Basc, ha consistit a desfilar de
bracet amb els postfranquistes a Sant
Sebastià (encara l’hem de veure desfilar
pels morts per manca de mesures de
seguretat laboral, o contra la misèria o
els atemptats dels GAL o la pràctica de la
tortura a Europa...).

Amb tot, ens alliçona: ara dels llibertaris
n’hem de dir liberals; el paisatge l’hem de
canviar “sin sobresaltos ni aventuras” (per
això, segons s’insinuava als diaris, no ha

pogut entrar a cobrar diners de Green-
peace, perquè es negava a abandonar
l’escó d’eurodiputat, i encara advoca
perquè no s’acumulin càrrecs, ja que “ca-
da cargo tiene tareas y salario suficiente”), i
hem de crear “clubs de reflexión ”. Les seves
lletres sobre la xenofòbia, la universalit-
zació dels drets humans, l’avantguarda
colonitzadora representada per les ONG
i el repartiment de la riquesa –la injus-
tícia legitimada pel sistema judicial la
deixa “para otro día”– són frívoles i
tramposes, sent molt generosos. En una
inenarrable epifania de la fal·làcia, Men-
diluce té la barra de proposar la limitació
de mandats “para que la política no sea una
forma de vida”, i propugna (potser per les
dones que ha conegut exercint el càrrec)
que s’han de potenciar les relacions “in-
teractivas” entre ciutadania i polítics i
“más encuentros informales para redescubrir el
placer de pensar juntos” (glups!). A les dar-
reres 30 pàgines el fàstic t’ha vençut in-
exorablement, conclous que votar es pa-
ga car i que fugiràs en coet del planeta
així que puguis, si és que el final no
t’arrossega a la bogeria: “Pillar la vena
emocional es el reto para que las ideas pro-
gresistas avancen” (m’estimo més W. Reich,
noi); “Nos vemos en diciembre” (no aclareix
si la trobada serà o no informal); o bé “no
dejemos en manos de los profesionales o los
oportunistas lo que nos preocupa” (¿!).

Seguint Balandier, “el gran actor polí-
tic dirigeix el real per mitjà de l’imagi-
nari”. L’ús que tots dos eurodiputats fan
de l’imaginari no és pas malaurat per
erigir la justícia i la democràcia: n’és
l’enterrament definitiu.

Daniel Cohn-Bendit i José María
Mendiluce, Por la tercera izquierda.
Nuevas Ediciones de Bolsillo.

Barcelona, 2000.
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J.M. Llobet
de Cervera
A L B E R T M A N E N T

La formació
humanística ha
permès a Llobet
tractar temes
socioeconòmics
i artístics

D
eixeble d’Agustí Du-
ran i Sanpere, Josep
Maria Llobet de la Por-
tella, nat a Cervera el
1940, durant dècades

ha escorcollat els rics arxius lo-
cals i ha publicat uns tres-cents
treballs d’investigació, sobretot
de tema local i comarcal. És
mestre de català, llicenciat en fi-
losofia i lletres i doctor en histò-
ria. Ha exercit la docència en tres
àmbits: la formació d’adults,
l’ensenyament mitjà i en cicles
universitaris. Actualment és pro-
fessor a l’Institut Antoni Torroja,
de Cervera, i coordinador de l’à-
rea d’història i filologia de la
UNED (Universitat a Distància) a
la seva ciutat. També va ser di-
rector de l’Arxiu Històric Comar-
cal i és membre del cerverí Cen-
tre Municipal de Cultura, del Pa-
tronat Duran i Sanpere, de la
Fundació Roca-Sastre, acadèmic
corresponent de la Reial Acadè-
mia de Bones Lletres i de la Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi. Col·labora a les revistes Acta
Numismàtica, i ha rebut una dis-
tinció per la recerca en aquest
camp, Miscel·lània Cerveriana, Pa-
lestra Universitària, Sagarra Actuali-

tat i Urtx, de Tàrrega. I és força
sol·licitat com a conferenciant en
temes de divulgació i d’erudició.

A part de capítols en volums
col·lectius i obres monogràfiques,
Llobet ha publicat La premsa de la
Segarra (1981); la seva memòria de
llicenciatura: Bibliografia cerveriana
(1633-1978) (1982), Algunes notícies so-
bre els jueus de Tàrrega (1303-1486)
(1984), que va ser el discurs d’ingrés
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs; la
seva tesi doctoral: La “Taula de Canvi”
de Cervera y su entorno socio-económico
(1599-1715) (1985), L’Hospital de Cas-
telltort. Sis-cents anys d’assistència social
a Cervera (1990), Art cerverí del segle
XVI (1990), Cent episodis de la història
de Cervera (1990) i les monografies
locals: Sant Guim de Freixenet. Aproxi-
mació a la història d’aquest municipi
(1992) i Montoliu de Segarra. Aproxi-
mació a la història d’aquest municipi
(1993).

J.M. Llobet de la Portella té una
àmplia formació humanística, la
qual cosa li ha permès d’escriure
no sols les estrictes i renovadores
històries locals sinó també de trac-
tar temes socials, socioeconòmics i
artístics. La seva personalitat com a
investigador és un punt de refe-
rència obligat perquè l’hagi de
connectar qualsevol persona que
investigui Cervera o la comarca.


