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OPINIÓ

a indignació no és una ideologia, si-
nó un sentiment. Són molt diversos,
doncs, els motius pels quals estan in-

dignades les persones que en les últimes
setmanes han protestat en acampades i
manifestacions. El que les ha unit no és
una mateixa visió de la realitat vehiculada
a través d’un moviment ciutadà cohesio-
nat políticament, sinó el desig de sortir al
carrer a fer sentir la veu del poble
independentment de si exerceix
el dret a vot quan hi ha eleccions.

Més que plantejar alternatives
programàtiques d’acció política
defensables per tots els indignats,
el conjunt de les protestes fona-
mentalment formula dues quei-
xes assumides per tots els revol-
tats. Els indignats culpen els
bancs de la crisi econòmica i de
falta d’ètica, i acusen els polítics
de no evitar la crisi i de no repre-
sentar la voluntat popular amb
una moral exemplar.

Segurament no es duen poder
treure gaires més conclusions irre-
futables d’aquestes protestes con-
taminades pels qui les instrumen-

L talitzen infiltrant-s’hi aprofitant la confu-
sió general.

Qui està indignat sovint té ganes de re-
negar. Més enllà de si s’acaben o no les
acampades i les manifestacions, tot indica
que la indignació pot durar tant com la cri-
si. Si els indignats tenen la necessitat de
proveir-se d’un extens repertori de renecs
per no repetir sempre els mateixos, es po-

den comprar Llamp de llamp de rellamp de
contra-rellamp!, el llibre que Acontravent
acaba de publicar amb els més de 800 in-
sults que Joaquim Ventalló (Terrassa,
1899-Barcelona, 1996) va reunir mentre
traduïa les aventures de Tintín guiant-se
per la vivesa del català dels seus amics ma-
riners i pescadors del Port de la Selva.

August Rafanell recorda a l’epíleg de
Llamp de llamp de rellamp de contra-
rellamp! que són moltes les perso-
nes que van començar a llegir en
català gràcies a la transfiguració
lingüística de les historietes d’Her-
gé que va obrar Ventalló amb una
paciència artesanal.
Periodista precoç, radiofonista
avançat al seu temps, autor del ba-
teig del setmanari satíric El Be Ne-
gre, polític precursor de l’aviació al
país, Ventalló va ser ben útil per a
la col·lectivitat en la seva llarga vi-
da. Encara ho és molt. Els insults
candorosos que ens ha llegat són
la millor garantia que amb la in-
dignació d’ara, fructifiqui o no en
guanys per a tothom, no arribarà
la sang al riu.

Joaquim Ventalló
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Joaquim Ventalló, a la portada del llibre Visca la República!, de
Pau Vinyes.

i fem un exercici d’hemeroteca i de
diccionari dels últims tres mesos del

país i els condensem en tres paràgrafs, el
resultat és un revolutum, que no revolució,
digne d’un Sant Joan per obrir l’estiu amb
focs esclatants. I a l’estiu, ja se sap que la
calor repica i eleva a l’exponencial un
camp ja adobat. Venim del 10-A, el 15-M,
el 22-M, el 19-J... semblen coordenades per
fer un tocat i enfonsat. Són, però, signes
que cadascú entén com vol, palpitacions

S per construir o per entronitzar la queixa,
depenent del vent d’on ve. Un cop defini-
da la seva anatomia particular, sobta l’in-
terrogant: i després, què? Si reculem un
any enrere, encara, tenim un il·lusionant
10-J que gairebé sembla no haver existit.

També hi ha sorpresa –generacional?–
davant d’un maniqueisme irremissible.
Com és que ara, veritablement tocats per la
crisi, i no abans, enfilats en la bombolla,
trobem noms per la postmodernitat líqui-

da que feia anys que planava i es diagnosti-
cava? Potser sols en sabíem la cara amable?
El diccionari parla del maniqueisme com
«la convicció que totes les coses es dividei-
xen en dues parts, l’una completament bo-
na i acceptable, l’altra dolenta i rebutja-
ble». Davant la lamentació per la lamenta-
ció, el tots són iguals –polítics, indignats,
aturats, empresaris, sobiranistes– rebenta, a
més no poder, aquesta victòria comunità-
ria del maniqueisme. No construeix res.
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«Crec que les institucions bancàries són més perilloses que un exèrcit»
Thomas Jefferson (1743-1826).Tercer president dels Estats Units

Josep Antoni Duran i Lleida (portaveu de CiU al Congrés) «El món financer té segrestada la política».


