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Amb motiu del manifest firmat pels quinze intel·lectuals

L’imperi de
la mentida

i ha un bellíssim
bolero que diu:
“Miénteme más, que
me hace tu maldad
feliz”. Hi vaig pen-
sar en llegir un ar-

ticle del periodista peruà Nieto Monte-
sinos Jorge titulat La verdad política
(Correo, 21/06/05). La tesi de l’article era
més o menys simple i es podria resumir
amb el que es diu al paràgraf final: creu-
re que la mentida ha d’imperar en po-
lítica és l’origen del plagi, en el sentit
de fer passar un home lliure per esclau.
I també de la impossibilitat d’aconse-
guir acords de llarg abast, fundadors.
Perquè qui es mou en la mentida redu-
eix el seu raonament al pur càlcul –em
convé o no– i omet emetre un judici ob-
jectiu per donar la seva opinió sobre les
coses. Si de la boca del polític només he
d’esperar mentida, per què he de votar
per ell?, per què he de confiar en ell? En
l’imperi de la mentida hi ha el risc
d’una república mafiosa. Com que la po-
lítica és el regne de l’acció i de l’opinió,
la veritat política és, segons Montesinos,
radicalment diferent de la veritat, di-
guem-ne, matemàtica: dos més dos
seran quatre encara que la majoria no
ho vulgui. Però també ho és de la men-
tida. La veritat política és representati-
va: formo la meva opinió íntima i l’ex-
presso després que considerin un tema
des de diferents punts de vista, el meu
i el dels que són absents, els que repre-
sento. La veritat política té en compte
els altres, doncs. Prové de l’argumenta-
ció, del diàleg, de l’esforç de fer de la
meva opinió una veritat compartida.
Sorgeix del respecte per un “nosaltres”,
no del menyspreu pels “altres”, sempre
massa manipulable.

Suposo que vostès es deuen pregun-
tar per què he començat d’aquesta ma-
nera tan filosòfica. Doncs perquè des
que els famosos quinze intel·lectuals es-
panyols van fer públic el seu manifest
denúncia pel lamentable estat de la po-
lítica catalana, abans segrestada pel na-
cionalisme de dretes i ara pel d’esquer-
res, no paro de llegir-ne articles i
entrevistes des d’on vessen mentides a
dojo. Com recull Montesinos en el seu
article, ha estat la filòsofa Hannah
Arendt qui va distingir entre la menti-
da antiga, que volia ocultar la realitat,
i la mentida contemporània, la qual, en
canvi, el que vol és substituir-la. Això és
el que passa en tot el Manifest: hi ha
una voluntat –presentada com a irre-
futable– de substituir la realitat i, de
passada, de destruir les bases de la de-
mocràcia. Per què ho dic, això? Doncs
perquè intentar qüestionar el sistema
de partits català perquè “el nacionalis-
me unifica transversalment la ideolo-
gia i la pràctica” de tots ells i “precisa-
ment per això, està lluny de representar
el conjunt de la societat”, és una opinió,
però no és necessàriament, per contra
del que ells creuen, una veritat. I enca-
ra ho és menys si aquesta opinió recol-

za, com pretenia Fer-
ran Toutain, en un ar-
ticle de justificació, en
les estadístiques. La de-
mocràcia es compta
amb vots i no pas amb
enquestes d’opinió
sobre qui sent què i en
quin grau. El que sí
que trobo lògic és que
aquestes persones –o
unes altres, tant és–
vulguin crear un par-
tit polític. Si se’n sur-
ten, enhorabona. I si
fracassen, que és el
que servidor espera,
doncs millor, perquè
així potser haurem
matat la ràbia per una
bona temporada.

Però tornem a l’ar-
gumentació que im-
pulsa aquest grup de
ciutadans “a reclamar
l’existència d’un par-
tit polític que contri-
bueixi al restabliment de la realitat”.
Restablir la realitat és, no hi ha dubte,
una pretensió titànica. Diria més: és un
acte pretensiós i prou. Perquè, d’entra-
da, respon a una manera de concebre la
realitat que, segons sembla, menysprea
el joc de majories i minories en què es
fonamenta el sistema democràtic. Segur
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que ells es defensarien d’aquesta meva
acusació tot dient que aquí la gent viu
coaccionada, subjugada sota la bota del
nacionalisme (de dretes o d’esquerres)
que no deixa cap marge a la dissidèn-
cia, a la llibertat. Però la societat cata-
lana és realment així? Aquí [a Catalu-
nya] no es pot viure?, com assegurava

Ramón de España. Em fa l’efecte que en
la seva aspiració de rescatar la realitat
de les tenebres s’han deixat anar i han
volgut confondre Catalunya amb Eus-
kadi. Pretendre restablir la realitat se-
gons la pròpia opinió és una pràctica
molt del gust d’aquells que se senten
atrets per una visió totalitària de la
vida. Perquè en aquest país tothom, in-
cloent-hi els nacionalistes, pot dissen-
tir tant o tan poc de la realitat política
catalana segons el mateix condicio-
nant: que al poder no li ha agradat mai
que el critiquin gaire i que molts po-
lítics només suren aplicant grans dosis

de sectarisme contra
aquells que no són “els
seus”. Vull dir que, de ve-
gades, per no sentir-se tan
sols i maltractats, el que
convindria a aquests in-
tel·lectuals és rellegir-se
ells mateixos per aplicar-
se la cura corresponent
contra el victimisme.

Jo també sóc dels que pen-
sen, i crec que el primer a
dir-ho ha estat Miquel de
Palol, que tant de bo que
tot això de què es queixen
aquests senyors fos veritat,
almenys voldria dir que
aquest país seria alguna
cosa, a pesar d’uns exces-
sos que, evidentment, cal-
dria corregir. Però com
que això no és així, si els
sotasignats volen discutir
alguna cosa seriosament,
el primer que han de fer
és abandonar la mala fe. I
és que quan les coses no
són com un les diu i, això
no obstant, un s’obstina a
dir-les, llavors és evident

que alguna cosa s’amaga. I quina és
aquesta cosa que amaguen els quin-
ze del manifest? Ai, que difícil és saber
per què els humans són tan aficionats
a mentir!

Agustí Colomines i Companys. Professor d’història

contemporània a la UB. Director d’Unesco

Anna Seghers en català
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L’he retrobada en l’article que li
dedica Xulio Ricardo-Trigo a la
secció Cultura de l’AVUI (9-6-05)
anunciant la imminent aparició

de la traducció al català de la novel·la
Trànsit de l’Anna Seghers, novel·la dels
exilis antifeixistes, dos anys dels quals
compartirem a Mèxic quan, fugitius
d’una Europa anorreada pel nazi feixis-
me ascendent, fórem acollits pel govern
de Làzaro Càrdenas a les acaballes del
seu revolucionari mandat: espanyols, ita-
lians, alemanys, portuguesos, txecoslo-
vacs i alguns francesos s’afegiren als per-
seguits per les tiranies de l’Amèrica
Llatina que s’havien acollit prèviament
a l’hospitalitat mexicana.

Els refugiats polítics europeus solíem
trobar-nos en actes culturals i polítics
organitzats entorn a la causa que ens
dugué a un exili que, per a la majoria,
duraria mig segle, però no ho sabíem.
En una d’aquelles trobades, un company
alemany de les Brigades Internacionals
que lluitaren a Espanya, em presentà la
seva compatriota Anna Seghers, escrip-
tora i periodista amb obra publicada que

jo desconeixia. Ni ella es deia Anna
Seghers ni jo era Esperanza Pino, noms
i cognoms amb els quals fórem presen-
tades, però això no ho sabria fins que
acabà la Guerra Mundial i la Guerra
Freda que ens obligava a viure en la im-
postura, circumstàncies que Anna
Seghers recrearia en la seva novel·la Trán-
sito, que ara podrem llegir en català
quan ella no podrà celebrar-ho amb la
seva amiga catalana perquè va morir a
Berlín l’any 1983, sis anys abans que fos
enderrocat el mur que degué avergo-
nyir-la. Anna va néixer l’any 1900 a Ma-
gúncia, capital de la Renània-Palatinat,
a la riba esquerra del Rin. Mai no en vam
parlar en les nostres converses en fran-
cès pels carrers i parcs de Mèxic D.F. Per
les enciclopèdies consultades més tard
vaig saber que jo era dinou anys més
jove que ells car vaig néixer el 1919, a Ba-
laguer, capital de la Noguera, a la riba
dreta del Segre. L’any 1942, Anna tenia
42 anys i jo 24, ens sentíem coetànies car
ens unien factors generacionals de pes:
l’antifeixisme actiu, insubordinada la
militància comunista profundament in-

ternacionalista que, en el meu cas, co-
mençà a la infància en campanyes soli-
dàries per l’alliberament d’Ernst Tha-
elman, el líder comunista alemany que
“encetà” el camp d’extermini de Da-
chau. D’això sí que en parlàvem cami-
nant per l’Alameda on, per cert, fou es-
trenada la pel·lícula La séptima cruz,
basada en la seva famosa novel·la, in-
terpretada per un Spencer Tracy es-
cruixidor. Anna Seghers ja havia tornat
a Europa i no pogué gaudir-ne. S’instal·là
a Berlín, que era capital de la República
Democràtica presidida pel fanàtic Wal-
ter Ulbrich. No ens tornaríem a veure.
No ens vam escriure mai però jo la lle-
gia, en castellà o en francès. Ara podré
llegir-la en català traduïda per Joan Font-
cuberta en edició de La Magrana,
d’aquest mes de juny, el mes en què ella
va morir a Berlín a l’edat de 83 anys. Que
jo sàpiga, no ha estat commemorat el
seu centenari però no crec que això tin-
gui cap importància. L’important és
poder llegir-la en català.

Teresa Pàmies. Escriptora
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