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sos, sense oblidar els talps que
va introduir en l’organigrama
nacionalista, decisius per a
l’arribada al poder de Mao el
1949. Durant la Llarga Marxa
Mao va ocultar tortures i as-
sassinats per tal de controlar
l’exèrcit, va inventar batalles
i heroismes com la travessia al
pont del riu Dadu i va amagar
amargues derrotes com la de
Tucheng. Tampoc va fer els
gairebé 10.000 km de la
marxa a peu. La va fer dalt
d’un palanquí. A més a més,
per tenir llibertat de movi-
ments, Moscou tenia segres-
tat el fill de Chiang Kai-shek,
cap de l’exèrcit nacionalista
que anava a la captura de
l’exèrcit roig. Però entre el
1929 i el 1931, abans que s’al-
birés la gran purga de Stalin,
Mao ja apuntava maneres. En
aquests dos anys va eliminar
uns deu mil soldats –una
quarta part de l’exèrcit roig de
Mao– i va institucionalitzar
les tortures; una pràctica que
no abandonaria fins al 8 de se-
tembre del 1976, dia de la
seva mort. Hi ha documenta-
des fins a 120 tipus de tortu-
ra. Com la de l’àngel tocant la
cítara. Es tractava d’introdu-
ir un filferro pel penis i fer-lo
sortir per les orelles. Prova de
la seva crueltat és que no va
tenir cap tipus de remordi-
ment en deixar morir la seva
segona muller i els seus fills.

Com s’ho va fer per estar tants
anys al poder?
A base del terror, la tortura i
l’assassinat. No se’n va salvar
ni el seu cercle de confiança.
Com més poder atresorava
més desconfiança sentia. El
1962 es va celebrar l’anome-
nada conferència dels 7.000.
El primer ministre Liu Shaoqi
va deixar Mao en evidència da-
vant dels milers de funcionaris
en denunciar les polítiques in-
humanes de Mao que van pro-
vocar la mort de més de tren-
ta milions de persones. Però
Mao en va prendre bona nota.
L’odi visceral de Mao cap a
Shaoqi i els funcionaris que li
donaven suport va provocar la
seva gran purga: la Revolució
Cultural (1966-1976). Al crit
de “sigueu violents!” va es-
campar el terror per tot el
país; una veritable cambra de
tortura. Shaoqi va estar confi-
nat durant tres anys a la presó
fins que va morir. La seva mort
no es va fer pública i se’l va in-
cinerar sota pseudònim. La
mateixa sort va córrer Wang
Ming, mort després de dos

Publicat dos anys després de la
massacre de Tiananmen, el 1989,
Jung Chang (Yibin, Sichuan, 1952)
va revolucionar el mercat editorial
amb Cisnes salvajes (Circe). Va
arribar a vendre l’esgarrifosa xifra
de deu milions d’exemplars. Es
tractava de les memòries de la
família Chang a través de tres
generacions. Un terrible i brutal
testimoni de la Xina del segle XX,
plena d’abusos, vexacions i
humiliacions. Per a molts va ser la
primera ullada real a la vida
quotidiana sota el Partit
Comunista Xinès, adient per
satisfer un lector afamat

d’informació sobre aquest país
aleshores desconegut. I és que
Chang sabia de què parlava. Filla
d’un matrimoni de revolucionaris
comunistes castigats per les
arbitrarietats de la Revolució
Cultural, va ser membre de la
Guàrdia Roja. Però el 1978 va
abandonar la Xina per traslladar-
se a la Gran Bretanya.
Ara, després de deu anys
d’investigacions i de més de 300
entrevistes –fins i tot a membres
de la família de Mao que han
preferit mantenir l’anonimat–
presenta Mao. La historia
desconocida (Taurus). Al costat del

seu marit, l’historiador nord-
americà Jon Halliday, mostra la
cara més fosca de Mao Zedong. És
la demolidora biografia del Gran
Timoner que canviarà la història
malgrat que a la Xina encara
miren cap a una altra banda.
Cisnes salvajes encara està
prohibida al seu país natal i és
d’esperar que a Mao. La historia
desconocida li passi el mateix.
Amb tot, Chang ja està treballant
en una versió xinesa i confia, tal
com va passar amb l’anterior obra,
introduir-la d’alguna manera. De
moment ja es publica a Taiwan a
l’espera que arribi a Hong-Kong.

A l’ombra de ‘Cisnes salvajes’

“Catalunya
(es) mereix
més”

Parlem-ne

Al passat referèndum de l’Estatut, ERC
defensava la seva posició amb el lema
Catalunya mereix més. Algun articu-
lista de la premsa diària i altres perso-

nes van cridar l’atenció sobre aquesta construc-
ció, fins i tot consultant algú del gremi dels filò-
legs. Les persones al·ludides opinaven que el
lema hauria hagut de ser Catalunya es mereix
més. Pujant xino-xano cap a Sant Martí del
Montnegre des de Vallgorguina, un diumenge
ho comentava amb els meus amics de munta-
nya, Joan Llobet, Xavier Pla i Albert Rico. I em
sembla que val la pena de compartir amb vostès
el que dèiem.

En primer lloc, ningú no posaria la mà al foc
que Catalunya mereix més és realment incor-
recte; però vaja, clarament es prefereix l’altra
construcció. Ara bé: sembla que també hi ha
consens en el fet que aquestes dues construcci-
ons no voldrien dir exactament el mateix: Ca-
talunya es mereix més voldria dir que els cata-
lans hem fet les coses prou bé perquè se’ns re-
compensi, que ens portem de tal manera que
ens escau el premi; que, sisplau, en considera-
ció a tot plegat no se’ns retallin més les ales,
etc. En canvi, Catalunya mereix més no
apel·laria a cap acció o mèrit contextual, i vin-
dria a significar, simplement, que Catalunya
no ha de renunciar a res, no ha de ser covarda
ni tímida a l’hora de mirar el seu entorn polític
i el seu futur. Dues coses prou diferents. Tan di-
ferents, que immediatament vam convenir
que la primera era humiliant, pròpia d’un
poble mesell, afeblit, enervat, mancat de confi-
ança en si mateix, ajupit al secular paper de
subordinat polític (i per tant lingüístic i etc.,
etc.); i que la segona, ves per on, encara se sal-
varia pels pèls: ¿era això el que hi havia al sub-
conscient de la maquinària d’ERC? No ho puc
/ podem saber: avui la “nostra” publicitat està
majoritàriament pensada en castellà i si de cas
es “tradueix” al català. Concedint que la frase
d’ERC fos original, se salvaria pel pèls, dic: per-
què ara els caminadors del Montnegre rebutjà-
vem que el verb merèixer fos el verb adequat
per expressar això. Si volíem dir això, havíem
de dir-ho sense embuts ni tremolor de llavis:
Catalunya exigeix més.

Dit això, i deixant l’aspecte polític, observin
un altre detall: la diferència que sembla que
podem atribuir a les dues construccions ante-
riors, ja no es percep si el complement del verb
merèixer no és el quantificador més sinó un
sintagma nominal ordinari com ara més bon
tracte: Catalunya mereix més bon tracte i Ca-
talunya es mereix més bon tracte ja se senten
com a equivalents; i, per augmentar la curiosi-
tat, ara ja potser no sentiríem cap escrúpol si
no hi posàvem el pronom es. De moment no
tinc cap resposta per a aquesta nova observa-
ció. Per acabar, podem insinuar que l’estranye-
sa que causa Catalunya mereix més (almenys
abans d’haver vist que podríem atribuir-li un
altre valor) seria deguda al fet que general-
ment amb aquest verb expressem la idea de re-
compensa, no pas la d’exigència, i per tant
l’usem amb el pronom.
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anys d’enverinaments conti-
nuats. I a Zhou Enlai el va dei-
xar morir de càncer després
que el mateix Mao vetés una
intervenció quirúrgica que
l’hauria pogut salvar. En
aquest univers carcerari el su-
ïcidi era el més normal. Sota la
tirania de Mao van morir –de
gana o assassinats– més de se-
tanta milions de persones.

Com era Mao?
Era un gurmet. Es feia enviar
el menjar favorit des de qual-
sevol punt del país. Un peix es-
pecial que li agradava molt
havia de ser enviat viu des de
Wuhan, a mil quilòmetres de

distància. Va arribar a crear
una granja per conrear arròs
exclusiu per a ell. D’altra
banda, mai no es va banyar ni
dutxar. Amb una tovallola ca-
lenta en feia prou. També és
curiós el fet que va limitar les
relacions sexuals entre els xi-
nesos a dotze dies a l’any; això
sí, el seu “cau intel·lectual”,
com definia Kissinger la seva
habitació, sempre estava ple
de concubines amb les quals
s’entretenia sexualment tot
parlant d’òpera xinesa, que
d’altra banda havia prohibit.
Va patir estrenyiment i va
estar obsessionat amb la defe-
cació tota la vida.

Amb tot, Mao va enganyar Nixon.
No ben bé. Els homes de Nixon
afirmaven falsament que sota
Mao la vida de les masses xi-
neses havien millorat notable-
ment. Fins i tot en dates tan
recents com el 1997, Kissin-
ger, quan ja se sabia força
sobre Mao, el va descriure
com un filòsof defensor de
l’igualitarisme. Els nord-ame-
ricans eren conscients de la
crueltat de Mao, però per jus-
tificar la política exterior dels
Estats Units davant l’opinió
pública i per tal de poder fer ne-
gocis van presentar Mao com
una figura benigna i fiable. El 9
d’agost del 1974 Nixon es va
veure obligat a dimitir a causa
del Watergate. El que no és tan
conegut és que el Watergate
també va contribuir a frustrar
els somnis de Mao de convertir
la Xina en una superpotència.

Per què els actuals dirigents xine-
sos no denuncien Mao, tal com
Khrusxov va fer amb Stalin a la
mort d’aquest?
Encara ara es continua dient
que Mao és el pare del règim co-
munista xinès. Els resulta més
fàcil mantenir Mao en un pe-
destal i així es pot seguir amb el
monopolidelpoderpolític.Sies
denuncia Mao, com va fer
Khrusxov,espodriencórrerris-
cos innecessaris. Khrusxov de-
nunciava Stalin, no el comu-
nisme. Els actuals dirigents no
creuen en el comunisme. Uti-
litzen el mecanisme de control
del PCX per mantenir el partit
–i a ells mateixos– en el poder.
Si es denunciés Mao, el PCX pa-
tiria un greu descrèdit. El go-
vern comunista vol aferrar-se
al poder. Com que no ha estat
elegit democràticament, recla-
ma legitimitat a través de Mao.


