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No té sentit ni és intel·ligent menysprear el vot dels nord-americans

El vot de la por

E
V i c e n ç V i l l a t o r o

ntenc perfectament
que el resultat de les
eleccions americanes
hagi decebut algunes
persones. Entenc
menys –vaja, no en-

tenc gens– que aquesta decepció es
tradueixi en un intent de treure’ls le-
gitimitat democràtica, en un intent de
dir que els cinquanta milions de vots
que mantenen Bush a la Casa Blanca
són vots de baixa qualitat democràtica.
En qualsevol cas, de més baixa qualitat
que els vots que l’intentaven treure de
la presidència o dels vots que emetem
els europeus quan anem a votar en les
nostres pròpies eleccions.

No em vull referir amb això a la des-
legitimació del vot dels ciutadans dels
Estats Units que s’ha arribat a fer
aquests dies amb uns arguments pràc-
ticament racistes. Si fa no fa se’ns ha
dit, en ocasions, que els nord-americans
són uns ignorants, uns imbècils, uns
integristes religiosos, que de fet no
haurien de tenir dret a votar, perquè no
estan prou madurs per a la democràcia.
La idea d’un poble americà estúpid i
alienat, incapaç de saber què li interes-
sa o què li convé realment, incapacitat
per votar amb intel·ligència, ha surat
aquests dies en molts comentaris. No
val la pena aturar-s’hi. Només fer veure
que si en algunes de les frases escrites
aquests dies sobre la immaduresa i la
incapacitat del poble nord-americà per
decidir el seu futur democràticament
canviéssim la paraula Estats Units per
la paraula Iran, Líbia o Gàmbia, haurien
sortit algunes veus que haurien de-
nunciat el caràcter racista de les afir-
macions que diuen que alguns pobles
no estan madurs per exercir la demo-
cràcia. I haurien tingut raó.

Amb una aparença més seriosa, s’ha
intentat dir que el vot pro Bush era de
baixa qualitat democràtica perquè era
el vot de la por. Com si la por fos una
motivació per al vot menys legítima o
menys raonable que l’entusiasme, l’es-
perança o la defensa dels propis inte-
ressos. Quan està justificada, la por és
una actitud humana perfectament
comprensible i perfectament legitima-
da per orientar el vot. És lògic que a
l’hora d’anar a votar projectem en el
nostre vot les nostres pors, les nostres
esperances, els nostres desitjos. Els vo-
tants americans van fer participar, sens
dubte, la por en la seva elecció política.
Però és que és lògic que tinguin por. Els
atemptats de l’11-S van ser de veritat. El
món és ple d’incògnites. Les amenaces
totalitàries, ben reals. Tant de bo els
electors alemanys dels anys trenta ha-
guessin tingut por del nazisme.

Però el que no té sentit és menys-
prear el vot dels americans perquè és el
vot de la por i oblidar quan els euro-
peus també hem votat per por. Després
dels atemptats terribles de l’11 de març
a Madrid, l’opinió pública espanyola va
agafar por. Va haver-hi un comprensi-
ble atac de pànic davant del terrorisme
islamista. Llavors la reacció va ser votar
per una opció política que s’associava a
la idea de la retirada de les tropes de
l’Iraq, a partir de la sensació que el
nostre problema era que ens havíem fet

malveure per la interven-
ció a l’Iraq i que si sortíem
de l’escenari deixaríem
d’estar amenaçats. El vot
per Zapatero va ser també
en bona part el vot de la
por. I era lògic i humà i
legítim. L’estrany seria que
una societat colpejada per
un atemptat enorme no
tingués por, mantingués
una fredor d’autòmat da-
vant l’amenaça. La pre-
sència de la por no desle-
gitima la victòria de Zapa-
tero. Tampoc deslegitima
la de Bush.

S’ha dit, també, per
treure valor a la victòria de
Bush, que respon a una
onada conservadora. Tam-
bé que la por fa conserva-
dors els electors. Com si
ser conservador fos un pe-
cat, una actitud política
menys legítima que ser
reformista, renovador o
revolucionari. Certament,
la victòria de Bush té a
veure amb una onada
conservadora. Deu ser
perquè els nord-americans
creuen que tenen coses
que val la pena conservar. El problema
no és ser conservador o transformador,
el problema és què vols conservar i què
vols renovar. Les esquerres europees
van fer bandera durant uns anys de la
conservació de l’Estat de benestar, que
consideraven amenaçat per les políti-
ques liberals. Pensaven, i probablement
amb raó, que els europeus volíem con-
servar l’Estat de benestar. En el model
americà hi ha moltes coses a conservar.

En el model europeu, també. Ser con-
servador quan s’han aconseguit uns
nivells de llibertat i de benestar molt
apreciables no és tan estrany. En qual-
sevol cas, en unes societats on hi ha
moltes coses bones a conservar, no es
pot fer servir la paraula conservador com
un insult, com una forma de deslegiti-
mar.

Certament, la por –com tots els sen-
timents– pot enterbolir el judici racio-

nal. També ho pot fer l’entusiasme. Pe-
rò l’elecció del vot no és un estricte
exercici de racionalitat. En l’elecció del
nostre vot hi participen inevitablement
els sentiments. Només faltaria. Pot ser
que els americans l’hagin errat a l’hora
de traduir la seva por legítima en un

suport a Bush com a solu-
ció. També podia ser que
els espanyols l’haguessin
errat quan van traduir la
por natural i lògica de
després de l’11-M en un
suport a Zapatero. Però
uns i altres tenien tot el
dret a fer-ho. I els vots no
valen menys quan han es-
tat decidits per una barre-
ja de sentiments, en què
sens dubte participen
sempre les pors i les espe-
rances, que si fossin deci-
dits per un ordinador que
compara objectivament
programes de partits.

És cert que Europa hau-
ria votat Kerry per una
gran majoria i que els Es-
tats Units van votar Bush.
Però és que eren les elec-
cions dels Estats Units.
També a les últimes elec-
cions basques els espa-
nyols haurien votat Mayor
Oreja, mentre que els bas-
cos van votar Ibarretxe.
Vull dir que unes eleccions
tenen claus i explicacions
que només s’entenen en la
proximitat. Per a un se-
nyor de Segòvia era in-
comprensible que els bas-
cos preferissin Ibarretxe a
Mayor Oreja. Per a un se-

nyor de París, és incomprensible que els
americans prefereixin Bush a Kerry. I
s’hi val. Tots tenim dret a discrepar del
que van votar els americans –o del que
van votar els bascos–. Al que no tenim
dret és a menysprear cinquanta milions
de votants de Bush. Ni cinquanta mili-
ons de votants de Kerry. No és decent.
Tampoc no és gaire intel·ligent.

■ Vicenç Villatoro. Escriptor

La llengua, encara
J o s e p - M a r i a T e r r i c a b r a sÉ

s pesat, és avorrit, és ofensiu,
però és necessari. Un dia sí i
l’altre també, els catalans hem
de defensar la llengua. I no per

raons de supervivència social –això ho
han de fer gairebé totes–, sinó per ra-
ons estrictament polítiques. El català
és la llengua pròpia de Catalunya i és
cooficial al Principat, al País Valencià i
a les Illes, però, paradoxalment, és
constantment atacada amb impunitat
per persones i institucions que hauri-
en d’estar obligades a defensar-la. Ara
mateix, els dos últims exemples.

1. El govern espanyol acaba de lliu-
rar a Brussel·les la traducció de l’ano-
menada Constitució europea a les dife-
rents llengües de l’Estat. Ves per on, ha
lliurat quatre traduccions: euskera,
gallec, català i valencià. La versió cata-
lana i valenciana són, no pas per ca-
sualitat, idèntiques.

En fer això, el govern espanyol està
fent el ridícul més espantós. Perquè
presentar dues versions idèntiques és
com si algú, volent-se informar millor,

comprés dos exemplars del mateix di-
ari. El mal, però, ja està fet. Amb
aquest gest s’insinua, absurdament,
que català i valencià són dues llengües.
Diu que el president Maragall ho ha
qualificat de “despropòsit” i ha anun-
ciat recórrer als tribunals. Ben fet. Ja
n’hi ha prou d’anar dient sí senyor a
totes les bestieses organitzades des del
govern valencià del PP.

Per la seva banda, el govern espanyol
diu que no pot reclamar massa a favor
de llengües que només són “cooficiales
en parte del territorio nacional”. Solució
senzilla: si aquest és el problema, que
les tres llengües siguin oficials a tot el
territori. És clar, però, que aquest no és
el problema. Senzillament, no volen
defensar el català. No els en dóna la
gana. No és el seu idioma.

2. Al mateix temps, el Congrés de
Diputats debat una proposició de llei
que demana que els jutges destinats a

Catalunya tinguin l’obligació de co-
nèixer el català. Resulta una demanda
ben raonable: si el jutge no entén la
persona jutjada, no li pot fer justícia. I
és el jutge qui s’ha d’adaptar, no el
ciutadà. O és que ja no sabem qui és el
servidor i qui el sobirà? Sembla, però,
que alguns no ho saben. Perquè resulta
que el Consell General del Poder Judi-
cial troba aquesta demanda inconsti-
tucional. També ara la solució és sen-
zilla: si això és veritat, que es canviï la
Constitució. Ella és la primera que ha
de protegir els ciutadans. Si no em
defensa, no és per a mi, no és la meva.

Els atacs contra la llengua són fe-
rotges i constants. Si no ens plantem,
haurem de callar per sempre: no sola-
ment haurem perdut la llengua, sinó
també la dignitat.

■ Josep-Maria Terricabras. Filòsof. Membre de l’IEC
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