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Em sembla que no anem gens bé. Vull dir
que no anem bé d’una manera general,
absoluta. Que no anem bé en els aspec-
tes particulars és evident. Sigui per la

crisi econòmica o bé sigui pel descrèdit de la
política i els polítics, i tant en l’àmbit públic
com en el privat, no acabem de girar rodó i
trobo que hi ha un fil que uneix totes aques-
tes qüestions més singulars. Trobo que hi ha
un relaxament moral que els és comú, que hi
ha una mena de tot s’hi val que ha bandejat
valors universalitzables.

EN LA POLÍTICA ÉS MOLT CLAR. El cas dels incompli-
ments reiterats del govern espanyol sobre el fi-
nançament per a Catalunya, que s’arrossega
des del 9 d’agost, és flagrant i molt greu. Però hi
ha més exemples. Molts més. Hi ha els pactes de
govern que es fan contra el resultat de les urnes,
és a dir, en contra de la voluntat dels electors.
Succeeix en tots els àmbits, general, autonòmic
o municipal, i en tots els llocs i hi estan impli-
cats tots els partits. O hi ha les baralles internes
dels partits, per controlar els òrgans de decisió,
i que solen acabar en escissions que no s’ente-
nen des de la militància no implicada en cap de
les faccions. O hi ha fitxatges de polítics d’un
partit a l’altre, a càrrec dels pressupostos pú-
blics, que semblen acceptats més per despit que
no pas per convicció ideològica.

EN L’ÀMBIT PRIVAT OCORREN SITUACIONS SIMILARS. La
junta directiva del FC Barcelona, per exemple,
acaba d’incorporar dues persones de talla
intel·lectual reconeguda com Xavier Sala i Mar-
tín i Magda Oranich i que, no obstant, no han
tingut cap mena de conflicte per deixar els seus
càrrecs, de president de la Comissió Econòmi-
ca Estatutària i Síndica del Soci, respectiva-
ment, que els obligava a mantenir una neutra-
litat exquisida per defensar els interessos dels
socis enfront de la junta directiva. El seu egois-
me ha prevalgut per damunt de l’interès gene-
ral i el respecte a la responsabilitat atorgada i
acceptada.

QUE LA CRISI ECONÒMICA TAMBÉ ES DEU, en part, a
aquest tot s’hi val que s’ha instal·lat a la vida
pública i privada potser costa una mica més
d’apreciar. Però a mi també em sembla evi-
dent. Perquè, tot i acceptar que hi ha esta-
ments que no han fet la seva feina correcta-
ment i que en tenen una responsabilitat mà-
xima, perquè ni l’han advertida, ni l’han
corregida i, encara, l’han afavorida, també és
cert que tots ens vam acostumar a viure per
sobre de les nostres possibilitats. En la bom-
bolla de la construcció tothom hi ha anat bé i
tothom n’ha tret el que ha pogut, com si tot
fos possible i tot ens fos permès.

AQUEST TOT S’HI VAL HO HA INFESTAT TOT. Ha arribat a
tots els àmbits, dels més globals i públics als
més particulars i locals. Tant li fa que es tracti
de confegir un programa de la festa major de
qualsevol poble o ciutat, com de la concessió de
beques o la contractació de personal d’una mul-
tinacional o una empresa familiar.

EN AQUESTES OBSERVACIONS, que tothom haurà
apreciat en el seu dia a dia, no hi ha ingenuïtat.
Ja sabem que un punt d’immoralitat és inevi-
table i que el sistema de sancions no serveix per
estalviar-nos els pocavergonyes. La qüestió és
el grau d’immoralitat que estem disposats a to-
lerar i durant quant de temps.

HI HA UNA CRISI POLÍTICA I UNA CRISI ECONÒMICA. Però
també hi ha una crisi moral que, si bé no es pot
argumentar que les hagi originades, sí que es
pot dir que les fonamenta i les agreuja. Em sem-
bla urgent recuperar, de manera individual i
col·lectiva, valors morals que hem anat perdent
de mica en mica i potser sense adonar-nos-en.
No em sembla que hàgim de desitjar que deter-
minats comportaments, com l’incompliment
dels compromisos adquirits públicament, es
converteixin en la norma d’actuació. Perquè,
com diu la màxima kantiana del principi moral,
tota moralitat comença amb el rebuig dels prin-
cipis no universalitzables.

Jordi Badia Periodista
www.jordibadia.cat

No tots’hival
“Ja sabem que un punt
d’immoralitat és inevitable
i que el sistema de sancions
no serveix per estalviar-nos els
pocavergonyes. La qüestió
és el grau d’immoralitat
que estem disposats a tolerar
i durant quant de temps”

ElmeuprimerSantJordi

Trobant-me encara exiliada a
França, el 6 de gener de 1971,
vaig rebre un telegrama de
Barcelona que no m’arribà
directament perquè el re-
mitent, Editorial Destino,
l’envià a l’adreça adjunta al

manuscrit de Testament a
Praga, que jo havia tramès
optant al premi Josep Pla.
No era l’adreça que consta-
va en la meva documenta-
ció de resident: Rue Charo-
lais, domicili del meu
germà Josep. Però jo resi-
dia a Gennevilliers, munici-
pi de la rodalia. El Josep,
com altres vegades, em
“trameté” el telegrama a
l’adreça real pel sistema
pneumatique d’urgència.

Encara guardo el tele-
grama, que diu: “Heu gua-

nyat el Josep Pla. Enhora-
bona”. Signaven Teixidor,
Serrahima, Perucho, Espi-
nàs i Porcel. El correspon-
sal de La Vanguardia a
París, Feliciano Fidalgo, em
buscà a la Rue Charolais
per fer-me la primera en-
trevista, i no m’hi trobà. No
hi hagué entrevista, però
Destino m’envià telegra-
mes i cartes instant-me a
informar sobre la possibili-
tat de viatjar a Barcelona a
presentar Testament a
Praga, ja editat, i del qual

m’enviaven 25 exemplars.
Després de llegir-lo, hi vaig
trobar errors i canvis de
l’original, especialment per
la intervenció dels correc-
tors d’estil que “modernit-
zaren” el text del meu pare
–coautor de l’obra–, que
era el més interessant. Vaig
enviar les correccions, ar-
gumentant-les. Finalment,
Destino m’anuncià la sorti-
da del llibre i la seva pre-
sència a les llibreries el dia
de Sant Jordi, presència ja
anunciada en un pòster

que reproduïa la coberta.
Vaig arribar a Barcelona el
22 d’abril. L’endemà co-
mençà la jornada a la llibre-
ria Ona. Sobre un taulell,
una pila d’exemplars, i, a la
vorera, una filera de ciuta-
dans que esperaven la dedi-
catòria dels autors. Els de
Testament a Praga eren
dos, el meu pare i jo. Ell no
va poder compartir les re-
confortants emocions
d’aquell dia. Mort a l’exili,
l’havíem enterrat el 15
d’octubre del 1966.

AL PEU DEL CANÓ

Cercles
viciosos

Jordi
Cabré

L’escriptora Lucía Etxebarria
va presenciar fa poc, segons
ha explicat, l’incident succeït
en el recent festival de cine-
ma de Màlaga. Durant la
projecció de Tres dies amb
la família, de la Mar Coll,
parlada en català i subtitu-
lada al castellà, un mamífer
del públic va aixecar-se per
eructar “catalanes de mier-
da, iros a vuestra casa”.
Etxebarria subratlla que
ningú no es va queixar pel
fet que The Frost fos emesa
en noruec, però aquest no
és el tema. Ha passat exac-
tament mig segle des
d’aquell mític “todos los ca-
talanes son una mierda”
de Galinsoga, i no és ben bé
que continuem igual: és
que ara va de debò.

El “no ens entenen”
sempre m’ha semblat una
excusa de mal pagador per
plantejar la independèn-
cia, ja que la diferència cul-
tural i identitària ja és sufi-
cient en qualsevol nació
equiparable. Però bé, a
base de no sentir-nos com-
presos hem arribat al cap
del carrer i ara veiem com
Artur Mas ja defensa el
sentit de les posicions més
decidides davant d’un au-
ditori retroconservador
com és el Círculo Ecuestre.
Un dels membres d’aques-
ta equina circumferència
em retreia fa uns mesos, al
mig del carrer, la meva
mania d’escriure en català
i la tossudesa del meu pare
(conegut seu) de titllar
Franco d’assassí. “Eso no
puede decirlo”, insistia,
mentre jo em limitava a
desitjar-li Bon Nadal. Els
hem donat per impossi-
bles i ens han donat per
impossibles. No és qüestió
de saltar cap mur, sinó
d’obrir elegantment la
porta. I gràcies per tot, i
bona nit, i bona sort.
www.jordicabre.net
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