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Adiferència dels gals de l’aldea d’Astèrix,
que resistien ara i sempre l’invasor i
només els feia por que un mal dia el cel
els pogués caure damunt el cap, els ca-

talans hem desenvolupat un repertori inacaba-
ble de temors, entre els quals destaca amb llum
pròpia el temor –potser fóra més adequat dir-ne
el pànic– a fer el ridícul: això sí que no, per aquí
sí que no hi passem de cap manera. El ridícul,
mai; abans, la mort. Infinitament preferible en-
tomar les garrotades amb estoica dignitat que
no esquivar-les (ja no diguem tornar-les), si això
ens obliga a fer cap gest que pugui ser titllat d’es-
trafolari. I així, naturalment, les garrotades ens
han anat plovent i nosaltres les hem anat ento-
mant, això sí: amb una circumspecció exemplar,
que deu ser la nostra peculiar manera d’enten-
dre la resistència a l’invasor.

DIC TOT AIXÒ A COMPTE DE L’EPISODI de les propostes
i contrapropostes sobiranistes de la setmana
passada. No s’esveri el lector amable: no penso
avorrir-lo amb la meva docta opinió sobre la
qüestió, que per altra banda ja ha estat comen-
tada amb inusitada profusió. No, a mi el que
m’interessa ara són precisament els comentaris
que el fet va suscitar, i més concretament la una-
nimitat entre tots ells a l’hora de lamentar amar-
gament una única cosa, i era que havíem fet el ri-
dícul, ai las, horror. Molts fins i tot es van doldre
perquè aquesta vegada ni la premsa espanyola
ens havia renyat massa: senyal inequívoc que ha-
víem fet un pa com unes hòsties. Catalans, hem
fet el ridícul: apliquem-nos un cilici i sortim en
processó assotant-nos amb les xurriaques.

FINS I TOT EL PRESIDENT PUJOL va sentenciar que
“un país es pot refer de les derrotes; del ridícul,
no”. Amb el degut respecte, jo no n’estic tan
segur: que jo sàpiga, no es coneix cap cas de
ningú que s’hagi mort per fer el ridícul; en
canvi, de països –i d’individus– que literalment
han desaparegut del mapa com a conseqüència
d’una derrota, o d’unes quantes, segur que en
trobaríem a cabassos.

PERÒ ES VEU QUE LA NACIÓ CATALANA és l’única en
el món que té terminantment prohibit fer el
ridícul, qui sap si per mandat diví. Perquè
mira que a d’altres contrades bé que el fan a
pler, el ridícul, i no diré que es quedin tan am-
ples, però tampoc no veiem que ningú s’es-
quinci les vestidures ni piqui amb el cap a les
parets de desesperació. Que potser l’actual
panorama a Espanya, des de les manifestaci-
ons amb gallinotes franquistes fins a les teo-
ries conspiratives sobre la motxilla de l’11-M,
no és ple de ridículs clamorosos? Que no ho
són, de ridícules, les efusions del nacionalis-
me espanyol, des de la banderassa de la plaça
Colón de Madrid fins als discursets sobre l’es-
panyol com a idioma escollit? No hi ha molt
de ridícul en el debat ferotgement patrioter
en què s’han embrancat a França Nicolas
Sarkozy i Ségolène Royal? I la política italia-
na: quants ridículs més ens ha d’oferir enca-
ra la política italiana? Algú porta la llista dels
ridículs comesos pel president Bush al llarg
del seu mandat?

VOLDRIA QUE SE M’ENTENGUÉS: fer el ridícul sem-
pre és enutjós i desagradable, i no vull dir que
sigui una cosa per prendre-se-la a la lleugera,
però tampoc no hem de permetre que un sen-
tit exagerat del ridícul acabi paralitzant-nos,
com ha succeït manta vegades. Perquè, al cap
i a la fi, també és inevitable fer-lo alguna (o
moltes) vegades a la vida, i sospito que per als
polítics encara més. En realitat el ridícul no
és més que una modalitat de l’error, i l’error,
per molt que ens disgusti admetre-ho, és im-
prescindible per arribar a aconseguir l’encert.
Per a les societats (i les persones) mínima-
ment madures, fer algun cop el ridícul sol ser
una bona manera de prendre impuls a conti-
nuació en la direcció adequada. Suggeriria,
doncs, no jutjar els nostres ridículs amb més
severitat que la que apliquem als dels altres.
Com qualsevol altra nació, Catalunya farà el
ridícul o no serà. Creieu-me, catalans: torna-
rem a fer el ridícul i tornarem a vèncer.

Sebastià Alzamora Escriptor

Sentit del ridícul
“Fer el ridícul sempre és enutjós
i desagradable, i no vull dir que
sigui una cosa per prendre-se-la
a la lleugera, però tampoc no
hem de permetre que un sentit
exagerat del ridícul acabi
paralitzant-nos, com ha succeït
manta vegades”

DES DEL MOLÍ

Cosesqueintuïm

Sempre m’ho havia imaginat.
Hi ha coses que intuïm, però
que som incapaços de concre-
tar.Hi ha afirmacions que fa-
ríem nostres, tot i que ens fa-
llin els arguments per defen-
sar-les. En les apropiaríem,

perquè una veu interior ens
diu que són certes. No es
tracta d’un pressentiment,
ni és que tinguem la capaci-
tat de fer auguris extraordi-
naris. Potser només és una
qüestió de comoditat: si algú
sosté allò que ens convindria
que fos cert, ens hi apuntam.

Estava convençuda que la
xocolata beneficia seriosa-
ment la salut. No podria ser
d’una altra manera. ¿Algú
pot imaginar-se un món
sense xocolata? La seva exis-
tència justifica la descoberta

d’Amèrica. Des que passà a
formar part del nostre recep-
tari particular, tenim una
qualitat de vida molt millor.
Hi ha qui assegura que la xo-
colata engreixa, crea addic-
ció i augmenta el nerviosis-
me. En aquesta vida, tot és
una qüestió de proporcions.
Si trobam la mesura adequa-
da, podem assaborir moltes
coses sense problemes.

És molt coneguda la dita
que “allò que m’agrada o és
pecat o engreixa”. Avui en
dia, molt poques coses són

considerades pecat. Vivim
una laxitud de consciència
ben agradable, a vegades
potser excessiva. El tema del
greix és molt problemàtic.
L’obesitat és, segons els ex-
perts, la gran epidèmia del
segle XXI.

Un estudi clínic nord-
americà ha deixat clar que la
xocolata negra beneficia el
funcionament de les artèri-
es. El doctor Valentine Yan-
chou, del Centre de Recerca
per a la Prevenció de la Uni-
versitat de Yale, ha investi-

gat amb quaranta-cinc per-
sones que han consumit dià-
riament una quantitat mo-
derada de xocolata. El con-
sum diari de xocolata
millora els mecanismes
cel·lulars de les artèries, per-
què aporta al cos els antioxi-
dants del cacau, que fan de
vasodilatadors als conductes
sanguinis. És fantàstic tro-
bar arguments que justifi-
quen les coses que ens agra-
den. Encara que no necessi-
taríem justificacions, ens
reconforta poder-hi recórrer.

DE FIL DE VINT

Sobre
llengües

Isabel-Clara
Simó

Un dels llibres fonamentals
de la literatura europea és,
com se sap, el divertit i malici-
ós Les aventures del bon
soldat Švejk, de Jaroslav
Hašek; el tinc en la traduc-
ció d’una dona intel·ligent i
culta, Monika Zgustová –un
dels nostres estrangers se-
duïts per Catalunya–, del
qual n’he fet tantes fitxes
que ocupen un bon espai al
meu fitxer. Impossible en-
tendre el que passa a l’antic
imperi austrohongarès i als
Balcans sense llegir aquesta
obra immensa d’aquest
autor corrosiu, de principis
de segle, que va viure de
prop la Gran Guerra.

Parla sovint sobre la llen-
gua, car Švejk es veu sem-
pre humiliat en tot el que fa,
però sobretot per ser txec i
per parlar txec. La “superio-
ritat” de l’alemany és una
idea corrent en aquell exèr-
cit on sobreviu, entre es-
pantosos sofriments,
aquest modern Candide.
Per exemple, en una de les
seves arengues, brutals i
mesquines, l’alferes Dauer-
ling fa als soldats un llarg
discurs, del qual destaco
aquestes paraules: “En
aquella època [la de l’imperi
romà], al comandament de
l’exèrcit hi havia una llen-
gua única, igual que aquí
ara! Els oficials romans en-
senyaven als soldats què
passava si es posaven a par-
lar en etrusc. Jo també exi-
geixo que em parleu en ale-
many i no en el vostre
argot”. Com veieu, el tema
és antic i universal. Els qui
creuen parlar una llengua
superior la imposaran sem-
pre allà on vagin i per poc
que puguin. I no sols això,
sinó que exhibiran aquesta
suposada superioritat per la
força, tan contundent com
el seu menyspreu. La seva
ceguesa i el seu fanatisme
no impedeixen, però, que
els parlants de la llengua
humiliada arribin a creure
que tenen raó.

Maria de la Pau
Janer
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