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GUILLEM CIFRÉ

Nomenament de Condoleezza Rice al capdavant de la secretaria d’Estat

Condi, la dona amb poder

A
P i l a r R a h o l a

bans que tots els
mecanismes consci-
ents i inconscients
de la nostra ment
col·lectiva es posin
d’acord per tal de

convertir Condoleezza Rice en una me-
na de mascle amb faldilles, més falcó
que els falcons, més dura que els durs i,
sens dubte, autèntica responsable de la
maldat intrísenca del dolent de pel·lí-
cula, abans que decidim demonitzar-la
pels segles dels segles, intentaré un es-
bós positiu. No pas perquè consideri la
pèrdua de Colin Powell com una bona
notícia. Ben al contrari, Powell ha estat
un dels secretaris d’Estat més carismà-
tics, conciliadors i brillants que ha tin-
gut la política exterior nordamericana.
Ni tampoc perquè qüestioni l’òbvia as-
cendència ideològica de Rice, clara-
ment situada en el flanc més dur de les
famílies republicanes. Sinó perquè,
amb tot dit, l’arribada de Condoleezza
Rice al càrrec més important dels Estats
Units, després del president, representa
l’èxit de moltes coses. Voldria subrat-
llar-les perquè quedin dites, sabedora
de la campanya en contra que tindrà
aquesta dona molt abans de dir la pri-
mera paraula.

Rice és, d’entrada, l’èxit de Jefferson,
el primer en la història d’Estats Units
en ocupar el càrrec que ella ocuparà
ara. No deixa de ser molt simptomàtic
en la història d’aquest país que, dos se-
gles després d’arribar al poder el de-
fensor dels drets civils i l’home que va
redactar la Declaració d’Independència,
una persona doblement membre de
col·lectius històricament marginats, ar-
ribi al càrrec. D’alguna manera Condo-
leezza és el triomf final de Jefferson, la
conseqüència d’una lluita democràtica
que neix amb el propi naixement del
país. També és, és clar, l’èxit de Martin
Luther King, encara que podríem con-
siderar que aquest èxit ja va arribar de
la mà de Colin Powell, marginal, pobre
i també negre. Però si alguna vegada es
pot considerar que un col·lectiu histò-
ricament perseguit, anul·lat i violentat,
arriba al seu alliberament, és quan les

dones d’aquest col·lectiu arriben a l’è-
xit. Condi, doncs, representa la culmi-
nació del fracàs del segregacionisme en
el qual va passar la seva infància, i l’as-
soliment de molts dels somnis que
Luther King va gosar somiar en el seu
mític “I have a dream”. Nascuda a l’Ala-
bama de l’odi racial, membre d’una fa-
mília de classe mitjana que va intentar
educar-la en un món normal tot i la
anormalitat del segregacionisme, ami-
ga d’una noia assassinada pel
Ku-Kux-Klan, diuen els biògrafs que va
aprendre a ser una supervivent des de
molt petita. Expliquen la tossuderia de
la mare quan va enfrontar-se a una de-
pendenta que no permetia que la nena
de 9 anys negra s’emprovés un vestit,
per al Diumenge de Pasqua, en els em-
provadors de les nenes blanques. Els

concerts de piano, els somnis per ser
ella mateixa una concertista, el seu
brillant currículum estudiantil, amb 15
anys aprovada la preparatòria, amb 19
anys llicenciada en ciències polítiques a
Denver, màster a Notre-Dame, membre
del rectorat de la Universitat de Stan-
ford... Resulta altament notable conèi-
xer que fou Josef Korbel, el pare d’una
altra gran dona, Madeleine Albright
(també doblement vinculada a la mar-
ginació: dona i jueva), que va conver-
tir-se en el seu mentor i qui la va in-
troduir en el coneixement precís de la
Unió Soviètica. Diuen que domina el
rus, afegit a les diverses llengües, entre
elles el castellà, que és capaç de parlar.
A partir d’aquí, la seva entrada al Partit
Republicà el 1984, de la mà del notable
Brent Scowcroft, el seu càrrec en el CSN

el 1989, els seus brillants informes,
l’escalada al si del partit, l’amistat pos-
terior amb la família Bush, i una llarga
biografia que ha estat segellada per una
fama que no li discuteix ningú: sempre
ha brillat en allò que ha dirigit.

Òbviament, Condi també significa la
culminació de l’èxit del feminisme. És
cert que no és la primera dona que ar-
riba al càrrec, ni és l’única dona alta-
ment influent dels Estats Units, especi-
alment seguida o avançada per Hillary
Clinton. Però és una gran dona que ar-
riba a un gran càrrec, i aquest fet no és
singular ni gratuït. No ho és perquè
som molt lluny d’aconseguir fluïdesa i
normalitat en la presència de dones en
els àmbits de poder real. I, per molt que
em resulti empipador haver-ho de re-
cordar, cada dona que arriba hi deixa
molta més pell, molta més lluita, molt
més energia que els homes que arriben
al mateix lloc. Si, a sobre, és una dona
negra, i d’Alabama!, la lluita de Condo-
leezza Rice ha hagut de ser ingent.

Per tot plegat, i més enllà de les po-
lítiques que a partir d’ara segellaran el
seu mandat, i amb les quals exercirem
les crítiques pertinents, personalment
m’alegro del seu èxit. És la culminació
de moltes lluites i de molts esforços, des
de la lluita personal fins a les diverses
lluites col·lectives que han aconseguit
que hom pugui néixer dona i negra a
l’Amèrica de l’odi racial, i arribi a ser el
segon càrrec de poder del país. Condi hi
ha arribat, i amb ella s’han fet realitat
alguns somnis contra el domini i la
desigualtat. Cosa que diu molt i bo dels
vilipendiats EUA.

Però en dirà més i millor el dia que
dues dones es presentin per al càrrec de
president del país. Somni o futurible? Al
capdavall, després del fracàs obvi de
Kerry, no tenen els demòcrates una gran
dona que mereix i pot ser la primera
presidenta del país? No és Hillary la mi-
llor candidata? I no serà Rice una dels
grans líders dels republicans? Tindrem
un dia un enfrontament Hillary/Condi?
Aquell dia ho prometo: agafo l’avió, em
situo a la primera cua que trobo, encara
que sigui la del metro, i voto. Voto per
poder deixar de somiar.

■ Pilar Rahola. Periodista i escriptora

www.pilarrahola.com
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Entendre (una mica millor) els valencians
J o s e p S o l v e s

E
ntenen els catalans el problema
valencià? L’11 de novembre es
publicà en aquest diari un arti-
cle del professor Antoni Defez

que –en el context de la polèmica de les
traduccions de la Constitució europea–
defensava que “ni els catalans ni la classe
política catalana coneixen ni han entés
realment el problema del País Valencià”.
Sincerament, em va sorprende que l’ar-
ticle es centrara en el blaverisme per
explicar aquesta polèmica, perquè pense
que es tracta d’un fenomen ja molt mi-
noritari ara per ara, i absolutament ir-
rellevant en aquesta qüestió. Per donar
raó de la seua anàlisi, a més, Defez uti-
litzava arguments que crec equivocats,

per molt freqüents que s’hagen fet, i és
per això que, amb tot el respecte, m’he
decidit a assajar una rèplica.

L’autor començava explicant que és
un error (que atribuïx als catalans) pen-
sar que els valencianoparlants són
amants de la seua llengua i la seua cul-
tura, però que “no tenen clar el nom i la
filiació del seu idioma –és a dir, que vi-
uen equivocats o despistats–”. La veritat,
deia el professor Defez, és que els valen-
cianoparlants “si exceptuem per dalt o
per baix un 10% més o menys catala-
nista [...] se senten profundament espa-
nyols i no tenen cap interés per la pro-
moció i l’ús de la seua llengua”. I citava
com a font d’autoritat el sociòleg valen-

cià Rafael Ninyoles, el qual, a principis
dels 70, afirmava que “al País Valencià si
algú parla valencià (català) és perquè no
sap castellà”.

És a dir, que, segons Defez, únicament
els catalanistes promocionen i usen la
llengua i la prova d’això és l’afirmació
–que no entenc massa bé què hi té a
veure– de Ninyoles. Vol dir Defez que
totes les persones que han lluitat des de
la Transició –i abans– per la llengua
eren catalanistes i caben dins eixe 10%?
Que la llei d’ús i ensenyament del va-
lencià, aprovada pel PSPV, era una llei
catalanista? Que l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua és una institució catala-
nista? Això és el que diu el blaverisme.

Però crec que és un error: hi ha hagut –i
hi ha– molta gent que s’ha compromés
amb la llengua, amb resultats, no cal
dir-ho, desiguals, que no podria ser
anomenada –que no acceptaria anome-
nar-se– catalanista; i ocupa molt més
del 10% dels valencianoparlants.

Per a Defez, aquesta presumpta
manca de sentiment identitari és la
que explicaria l’anomenat blaverisme,
el qual no fou, deia, “expressió d’algun
sentiment identitari diferenciat –dife-
renciat alhora de l’espanyolisme i del
catalanisme–, sinó, per contra, l’ex-
pressió pura i dura de l’espanyolisme
més ranci”. Un moviment amb el qual
el PSOE valencià –que governà durant
tres legislatures– va contemporitzar per
no perdre vots, com ara sembla que es-


