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L’IMAGINARI COL·LECTIU

In/correcte

Q
J o s e p C u n í

uan el poder va
entendre que la
censura el perju-
dicava, va pro-
moure el política-
ment correcte. Un
nivell determinat,
controlat, d’ex-

pressió pública que fent-lo creure lliure
es mogués dins dels paràmetres oficials.
Més amplis que en una dictadura però
també més falsament elegants o edu-
cats que en una democràcia plena. Un
discurs, en definitiva, que ni sacsegés ni
fes grinyolar les estructures. Ignoro
quan i on el corrent va començar la seva
singladura, sí que recordo, però, que en
vaig sentir denunciar els estralls per
primer cop als Estats Units dels anys
vuitanta. Com sol passar amb tantes
altres coses, la queixa es fa escoltar en-
tre nosaltres un decenni més tard. I no
és fins ara que ser políticament incor-
recte ja té característiques elogioses.
Enrera queden moltes víctimes inno-
cents d’una democràcia més verbal que
real. I encara.

A casa nostra, la tendència entronca
directament amb una manera de pen-
sar i actuar marcada per la falsa pru-
dència. No fer-se notar ha estat una de
les característiques d’un ampli sector
del país. Confondre callar amb no
molestar, no dir per no ofendre, ha
estat una regla d’or del comportament
general. I fins avui, que molts catalans
encara mostren una clara temença a
expressar-se lliurement no fos cas que
la seva opinió fos tinguda en compte
per a qui els pugui perjudicar en al-
guna cosa sempre imprecisa. A l’altra
plat de la balança ens trobem amb els
que, aprofitant l’avinentesa, han anat
escampant un ideari determinat i es-
pecífic per a cada cas fins a fer creure
que aquella opinió era la justa i con-
venient. I així, entre pors a parlar i
convencions a fer-ho en un sentit de-
terminat, s’ha anat estrangulant una
llibertat bàsica en tota democràcia. La
d’expressió. Però, compte!, no s’ha fet

des de la barroera i ineficaç persecució
directa, no fos cas que fóssim titllats
d’intolerants. No. S’ha fet des de la
subtil i imperceptible sensació ambi-
ental eficaçment estesa que si l’opinió
personal no coincidia amb la suposa-
dament general podies ser titllat de
ridícul, carca, desfasat o ignorant.
Quan no d’antipatriota, inadaptat,
sectari o estret de mires. Perquè d’e-
xemples n’hi ha per donar i per ven-
dre. Per això, quan algun grup concret
en sentir-se castigat s’ha volgut revelar,
ha acabat caient en el mateix parany
que els seus perseguidors. I ha conver-
tit la seva doctrina en l’única accepta-
ble per a ells. De vegades, més per
contraposició que per con-
vicció, la qual cosa ha deixat
orfe de referents el col·lectiu
central. El que des de la sen-
satesa optava pel punt mitjà.
En silenci, és clar.

Fa unes quantes setmanes
Jordi Pujol va apel·lar a re-
bel·lar-se contra el política-
ment correcte. Si per fer una
valoració de la seva iniciativa
haguéssim de mirar enrera
conclouríem que no és la
persona més adequada per
reclamar-ho. En els seus
llargs anys de govern, el dic-
tat de què era o no admissi-
ble va ajudar a dibuixar un
imaginari col·lectiu no sem-
pre positiu que encara dura.
I és ara i precisament ell qui
se’n queixa, segurament
perquè després de ser-ne
inspirador n’ha passat a ser
víctima. La causa? L’elevació
a categoria oficial de la nor-
ma contrària. La fomentada
per l’anyenca oposició que et
titllava de conservador si no
t’ajustaves als seus dictats.
Enmig de tot plegat, diversos
col·lectius, fent ús del seu le-
gítim dret a vetllar pels seus
interessos, han anat teixint

un llistat de propostes, iniciatives i
suggeriments que, passades pel sedàs
corporatiu, legislatiu o electoral, han
acabat en forma d’imposicions socials,
la vulneració de les quals t’assenyala
com un mal educat o un insensible.
Històriques expressions populars han
passat a millor vida i habituals analo-
gies han esdevingut heretgia.

La voluntat d’alterar la descripció
d’un paisatge encotillat per l’autocen-
sura no pot servir per justificar l’in-
justificable. Per descomptat. Ni l’in-
sult, ni la insensibilitat, ni la grolleria,
ni l’atac injustificat, ni la conculcació
dels més elementals principis ètics i
morals. En canvi, sí que ha de perme-
tre ampliar la llibertat d’expressió
sense vergonyes, temences, ridiculit-
zacions ni represàlies. Perquè si el pri-
mer respecte és a la persona, deixem
que sigui la persona qui s’expliqui. I si
convé, que es justifiqui. I després, amb
la contundència de la convicció, repli-
quem els seus arguments i intentem
que siguin els nostres els que conven-
cin. L’exemple, doncs, no és l’alcalde

de Pontons. L’exemple són els altres
electes que –sense desqualificacions–
pensen com ell i volen fer com ell. I que
representen un grup molt ampli de la
societat que comparteix, sense dir-ho,
una profunda incomprensió cap als
matrimonis homosexuals. Gruix petit
comparat amb el que encara no ha fet
sentir la seva veu quan s’entri en
l’àmbit de les adopcions per parelles
del mateix sexe. Perquè la idea d’un
determinat model de família és trans-
versal. I encara que sigui majoritària-
ment la dreta qui ostenta la consigna,
també a l’esquerra es mouen inquiets
molts ciutadans que els costa d’enten-
dre aquestes coses. Potser sí que
aquests estan disposats a fer un esforç
per acceptar-ho –que no vol dir com-
partir-ho– mentre que els seus oposi-
tors ideològics ja ni s’ho plantegen.
Però, raons religioses al marge, s’ha
d’entendre d’on venim i com s’han
educat totes les generacions vigents,
excepte la darrera.

En la seva conferència a l’Auditori de
dimecres passat, el professor Serra Ra-

moneda presentava Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira com
una de les veus políticament
incorrectes del país. I era un
elogi. El líder d’Esquerra Re-
publicana, després, també
advocava per superar el par-
tidisme en ser, deia, inútil. I
cridava a la unitat, l’autoes-
tima i l’orgull de ser cata-
lans. A fer-nos sentir i a mo-
bilitzar-nos. A deixar la per-
manent migdiada col·lectiva
en la qual semblen instal·lats
i a fer despertar Catalunya
des del respecte a tothom,
pensi com pensi. Establia,
doncs, un nou concepte po-
líticament correcte. Perfecte.
Veient però, com funciona la
política i com reaccionen els
partits, sabent quina herèn-
cia acumulen, no sé si tots
els seus coreligionaris esta-
ran per una ràpida adaptació
a aquesta correcció. Perquè
fins que no ens demostrin el
contrari, totes les formaci-
ons polítiques, totes, aspiren
al pensament únic. El seu.
Encara que ho neguin. I el
políticament correcte és el
camí per arribar-hi.

■ Josep Cuní. Periodista

DES DE L’EMOCIÓ

Aquelles noies de ‘Presència’
C a r m e n A l c a l d e

S
empre ens quedarà el sentit de l’humor, M.
Rosa Prats, fundadora amb mi mateixa i amb
Manuel Bonmatí d’una revista radicalment
antifranquista, editada a la impremta de

Jaume Curbet, el mes d’abril del 1965, en aquella
trista ciutat, intractable i hostil a qualsevol mani-
festació de ruptura contra el règim de Franco ano-
menada Girona.

Deus recordar, amiga, el dia precís en què vam
anar al despatx del banquer Manuel Bonmatí, de la
plaça del Vi, i el vam conèixer darrere d’una fines-
treta en què venia uns estranys cupons a la burgesia
baixa-baixa de la meva ciutat. Es va treure els ma-
neguins i la visera i ens va oferir la direcció d’un
setmanari que el compensés d’antics deliris per una
capçalera de diari que mai havia aconseguit. Era un
home de la Lliga, per tant un perdedor polític, al-

hora que un guanyador en l’estatus financer d’una
col·lectivitat econòmica i prou forta, tan poderosa-
ment forta que ni Franco la va poder liquidar. La
nostra trobada, aquell dia d’abril, va acabar amb un
sopar monumental, i una posterior farra monu-
mental en algun casino fronterer en què jo apostava
al Black-jack, mentre Bonmatí intentava seduir la
inseduïble M. Rosa Prats. Tot allò va ser un fair play
en què Bonmatí (estimat amic, oi M. Rosa?) reivindi-
cava les seves ànsies de ser periodista a Girona i
nosaltres proposàvem la nostra revolució cultural.

T’he dit que sempre ens quedarà el sentit de l’hu-
mor. I t’ho dic arran d’un impresentable aniversari,
editat a El Punt de diumenge passat: quaranta anys de
Presència i ni un esment a tu ni a mi. Ni a cap amic
col·laborador, els noms dels quals avui estan, afortu-
nadament inscrits a l’avantguarda de la literatura, el
teatre, la poesia imprescindible. Amb nosaltres hi
van ser tots, totes. I molts van sorgir d’aquí, i d’aquell
projecte nostre va emanar la seva rectitud.

Sempre ens quedarà el sentit de l’humor, fins i
tot després de llegir aquesta guinda que ens dedi-
quen els espoliadors del nostre esforç. Són les pa-
raules del plagiari i misogin Josep Pla en una en-
trevista concedida a Pius Pujades (només un opor-
tunista substitut): “Conec Presència des del comen-
çament. Aquelles noies (tu i jo, Maria Rosa Prats)
venien de tant en tant a veure’m. Ara ha canviat un
xic. És menys revolucionària. Crec que anirà més
bé. Suposo que en veneu moltes més...”.

I a Pius Pujades li cau la bava. En efecte, en venen
més perquè s’han venut els principis i les fidelitats
a l’esperit de la nostra guerra intel·lectual contra la
dictadura opressora.

Tu i jo sabíem, Maria Rosa, i tots els companys
que ens van encoratjar tan generosament en la
nostra empresa, que allò era i va ser un suïcidi. I
ens vam suïcidar, amb molt de gust, quan van en-
trar a sac els colpistes contra la nostra llibertat: el
bisbe de Girona, Acció Catòlica i, quina llàstima, el
mateix Bonmatí, que no va poder resistir les pres-
sions d’aquest Fraga Iribarne, encara avui exculpat
dels seus delictes.

Sempre ens quedarà el sentit de l’humor, el nos-
tre únic bagatge. ¿Et ve de gust un gintònic a l’Arc
de Girona dels estimats Aurora i Lluís per brindar
per l’exterminació dels necis?

■ Carmen Alcalde. Periodista i escriptora


