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Aquells 
viatges en bus 
de Josep Pla

S
empre m’ha agradat 
l’inici de Viatge en auto-
bús, de Josep Pla: «De 
tant en tant viatjo pel 
país. Proveït del bitllet i 

de l’indispensable salconduit –pa-
gant, sant Pere canta–, em projec-
to sobre el confús sistema dels auto-
busos i dels trens». A Pla li agradava 
viatjar en autobús, dinar a cases de 
menjars, trepitjar els mercats, seu-
re als cafès i dormir a les fondes. Li 
agradava, doncs, el factor humà, el 
contacte amb la gent, «el vol galli-
naci» del viatge en autobús.
 Em temo que Pla ho tindria ara 
més difícil per trobar aquest món 
que tant li agradava. En els viatges 
d’avui el que domina és la pressa, i 
fins i tot els autobusos de línia es-
quiven els pobles i aposten per l’au-
topista. Viatjo cada setmana en un 
d’aquests autobusos i puc certifi-
car que en comptades ocasions s’hi 
senten coses interessants. Els so-
rolls de fons més freqüents són el 
timbre dels mòbils i les avorrides 
converses telefòniques que anunci-
en que sóc en camí, sóc a punt d’ar-
ribar o ja gairebé he arribat.

 Pla va escriure al llarg de la seva 
vida uns quants llibres de viatge, 
encara que a ell li agradava puntua-
litzar: «En els meus viatges no hi ha 
mosquits, lleons, cocodrils, objec-
tes sorprenents i rars». No em sor-
prèn que Pla preferís els països ano-
menats civilitzats, ja que va viure 
en una època en què l’exotisme te-
nia mala peça al teler. Va escriure: 
«En el nostre país, en el meu temps, 
hi havia tres pretextos essencials 
per passar la frontera: la peregri-
nació a Lourdes, la lluna de mel i 
els afers». Això ha canviat radical-
ment: ara ja no calen pretextos.
 Quant als llibres de viatge, Pla 
enumerava les tres aspiracions que 
el movien a escriure’n. Una: «Arri-
bar a la nuesa estilística, a la sim-
plificació màxima de la matèria li-
terària». Dues: que d’aquí 100 anys 
li serveixin a «algun erudit curiós» 
per «ressucitar la vida que anem ar-
rossegant, el temporal que estem 
capejant». Gran mestre, Pla. La se-
va última aspiració, però, és la que 
trobo més sincera: «Com tots els au-
tors de llibres, aspiro a guanyar-hi 
alguns calerons per anar tirant». H
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Vintè aniversari d’un crim d’Estat

Els màrtirs del Salvador
Ellacuría i els seus companys jesuïtes van ser assassinats per un Govern catòlic per defensar la justícia

A
mb nocturnitat, traï-
doria i sense pietat. Ai-
xí van assassinar els mi-
litars de l’Exèrcit del 
Salvador al caient de la 

matinada del 16 de novembre de 
1989, a la Universitat Centreame-
ricana José Simeón Cañas (UCA), 
sis jesuïtes i dues dones salvado-
renques. Van entrar a la residència 
disparant i el primer tret va impac-
tar al cor de monsenyor Romero 
en una fotografia seva que hi ha-
via penjada a la paret. Havien pas-
sat 10  anys del seu assassinat, però 
sabien que seguia viu en la memò-
ria del poble salvadorenc i el voli-
en tornar a matar. Després van fer 
sortir els jesuïtes al pati, els van 
obligar a tombar-se boca terrosa i 
els van disparar al cap. 
 ¿Per què els han matat?, es pre-
guntava desconsolat el seu com-
pany, el teòleg Ion Sobrino, que 
es va salvar de la matança perquè 
era de viatge a Tailàndia impartint 
unes conferències. «Per ser consci-
ència crítica en una societat en pe-
cat i consciència creativa d’una so-
cietat diferent –responia–. Perquè 
van analitzar la realitat i les seves 
causes amb objectivitat, van dir la 
veritat del país en les seves publi-
cacions i declaracions públiques, 
van desemmascarar la mentida i 
van practicar la denúncia profèti-
ca. ¡I això no es perdona!».

AQUELLS assassinats eren, 
en realitat, la crònica d’una mort 
anunciada que havia començat 
l’any 1976 amb l’esclat d’una bom-
ba a la UCA i que va continuar en 

els anys successius fins a 
la col·locació de bombes 
en 15 ocasions en diver-
ses zones de la universi-
tat: la residència dels jesu-
ïtes, les dependències de 
l’administració, el centre 
de còmput. I tot per defen-
sar el diàleg com a mètode 
per eradicar la violència, 
per aconseguir la reconci-
liació dels sectors enfron-
tats i aconseguir un clima 
de pau fundat en la justí-
cia. Però per a l’Exèrcit sal-
vadorenc, els governants 
i els oligarques, treballar 
per la pau era, dit d’una 
manera senzilla, una tra-
ïció i els que volien tran-
sitar pel camí de la recon-
ciliació eren considerats 
uns traïdors.  
 L’assassinat dels jesuï-
tes i de les dues dones se su-
maven als gairebé 70.000 
que s’havien produït fins 
al moment en una guerra 
que ja feia més de 10 anys 
que durava al petit país centrea-
mericà, que s’anava dessagnant 
contínuament i que perdia gent 
de tota mena i condició: homes, 
dones, nens, nenes, joves, ancians, 
polítics, intel·lectuals, científics, 
sacerdots, religiosos, religioses, 
escriptors, pagesos, líders locals, 
educadors, economistes, etcètera. 
L’Exèrcit es va acarnissar especial-
ment amb els líders de les comuni-
tats de base i del moviment cam-
perol, amb els sacerdots, els reli-
giosos i les religioses, els teòlegs 
i les teòlogues de l’alliberament, 
que es van convertir en blanc pri-
vilegiat de les bales per fet d’anar 
desarmats i no comptar amb pro-
tecció. Eren, precisament, els més 
pròxims als sectors populars, al 
«poble crucificat», per utilitzar el 

monsenyor, que el comunisme 
ha entrat a l’Església!», li va dir 
Joan Pau II a monsenyor Rome-

ro, arquebisbe de San Salvador, 
durant la seva última visita al Va-
ticà. «Santedat, no són els comu-
nistes els que assassinen els sa-
cerdots al Salvador»,  li va respon-
dre amb fermesa i seguretat.

I MENTRE l’Església de l’alli-
berament era perseguida i els 
seus líders més representatius, 
assassinats, ¿quina va ser l’acti-
tud que mantenia el Vaticà? Jo 
crec que es pot parlar d’una cer-
ta complicitat, ja que des del co-
mençament va condemnar la te-
ologia de l’alliberament, va im-
posar silenci a alguns dels seus 
principals cultivadors i els va 
acusar –també als jesuïtes de la 
UCA– de marxistes sense sentit 
crític, de desviar-se de la doctri-
na catòlica, de polititzar la fe i de 
posar-la al servei de la subversió 
i fins i tot de recolzar la violèn-
cia. Acusacions totes elles infun-
dades que no es corresponien ni 
amb el seu estil de vida ni amb la 
seva teologia i que deixaven els 
teòlegs sols i indefensos davant 
els esquadrons de la mort.
 Les coses no han canviat. El Va-
ticà segueix condemnant els teò-
legs i teòlogues de l’alliberament 
–l’últim, Ion Sobrino, company 
dels assassinats al Salvador– i es 
resisteix a reconèixer com a màr-
tirs els que van treballar per la 
pau i van ser perseguits per amor 
a la justícia, contravenint així 
les Benaurances, que són la carta 
fundacional del cristianisme. H 
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llenguatge teològic d’Ignacio El-

lacuría, i, per això mateix, resulta-
ven ser víctimes fàcils de la violèn-
cia militar.

UNA VEGADA més, l’Esglé-
sia perseguida, però ara no pel co-
munisme, sinó per un Govern ca-
tòlic, apostòlic i romà com el de 
Napoleón Duarte, de la Democrà-
cia Cristiana. Eren els mateixos 
catòlics instal·lats en els llocs de 
direcció de l’Exèrcit i del poder 
executiu els que disparaven o or-
denaven disparar contra els altres 
catòlics, als quals acusaven de sub-
versius i enemics de la pàtria, quan 
el seu únic delicte era defensar la 
justícia, posar en pràctica la parà-
bola del bon samarità, col·locar-se 
al costat dels empobrits. «¡Alerta, 

Les coses no han canviat.
El Vaticà, que va obrar amb certa 
complicitat, segueix condemnant 
els teòlegs de l’alliberament
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