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Quan, com a país, com a llengua, 
com a cultura, anem pel món, 
hem d’aspirar més a l’admiració 

que no a la compassió. La frase la va dir 
a Vinaròs Salvador Cardús i me la vaig 
apuntar, gairebé com un lema. La va dir 
en un acte interessant, d’aquells que de 
vegades passen desapercebuts però als 
quals cal parar esment. Era la inaugura-
ció d’un curs coorganitzat, a Vinaròs i a 
Morella, per la Xarxa Vives d’Universitats 
dels territoris de parla catalana, l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua i l’Institut 
Ramon Llull per a la projecció exterior 
de la llengua i la cultura catalanes. Un 
curs de didàctica de la llengua per tal de 
formar lectors per a les universitats de 
tot el món: actualment, més de 150. De 
quina llengua? Doncs és evident: de la 
llengua compartida, de la llengua que la 
filologia de tot el món coneix com a cata-
là i que cada territori anomena a la seva 
manera i segons la seva tradició: català, 

valencià, mallorquí, menorquí... Un acte, 
per tant, implícitament i explícitament, 
d’anàlisi de la projecció d’aquesta llen-
gua comuna i única, que té un mateix 
nom científic, català, i diversos noms 
tradicionals i populars.

Tornem a la frase de Salvador Cardús: 
hem d’aspirar més a l’admiració que 
no a la compassió. És molt bona. Quan 
sortim a fora, tots plegats, aspirem a 

produir actituds i reaccions positives. 
La compassió és una reacció positiva: 
la provoquen les víctimes, els que són 
objecte d’injustícies, els perseguits, els 
humiliats, els febles. L’admiració és una 
reacció positiva: la provoquen els qui 
poden sentir-se orgullosos del que són, 
els qui tenen un alt nivell de qualitat i 
d’excel·lència, els qui tenen coses per 
a explicar i oferir al món. Nosaltres, el 
nostre país, la nostra llengua, la nostra 
cultura, podem construir un discurs per 
a suscitar compassió i un discurs per 
suscitar admiració. Tots dos són certs. 

Tots dos són parcials. Hi ha en la nos-
tra situació elements per a atreure la 
solidaritat, per a subratllar el greuge i 
la injustícia, passada i present. Però hi 
ha també elements per a fer-se sentir, 
per a anar pel món amb el cap molt alt 
i provocar, per tant, l’admiració. Podem 
fer totes dues coses, però en el nucli 
essencial del nostre relat hem de triar. 
En la metàfora de Salvador Cardús, si 

triem la compassió, si ens convertim en 
una espècie amenaçada i en via d’extin-
ció, que demana la solidaritat per a no 
ser exterminada, atraurem la simpatia 
de tots els defensors de la tonyina ver-
mella. De tots? Tant de bo! N’hi ha que 
defensarien abans la tonyina vermella 
que no una cultura amenaçada. Però 
en Salvador ens proposa que anem a 
cercar més l’admiració.

I té raó, estratègicament. Tenim mate-
rial per a totes dues coses. Raons per a 
totes dues coses. Però ens convé més 
l’admiració. La compassió caduca. Si 
tu busques la compassió dient que ets 
feble, que estàs malalt, que ets a punt de 
desaparèixer, quan comencen a trobar-te 
una mica bé, els compassius s’esfumen 
i, segons com, se’t giren en contra. 
A final dels anys 20, quan la cultura 
catalana era perseguida per la dictadura 
de Primo de Rivera, molts intel·lectuals 
castellans van manifestar-hi la seva sim-
patia. Alguns, només dos anys després, 
ja en temps de la República, quan es va 
redactar l’Estatut i la cultura catalana va 
sortir una mica del pou legal i polític –no 
del cultural, on no ha estat mai–, aquests 
mateixos intel·lectuals s’hi van posar de 
cul. Solidaritat amb el feble, d’acord. 
Però quan el feble gosa esdevenir una 
mica fort, s’ha acabat la solidaritat. 

Cercar la compassió i la solidaritat 
amb el feble serveix només per a les 
situacions molt desesperades. Perquè 
acaba tornant-se en contra. Quan 
comences a ser no ja una mica fort, 
sinó simplement una mica normal, els 
teus defensors passen a ser els teus 
atacants. Et diuen que fas allò que et 
feien. Hi ha més exemples, nostres i 
aliens. No m’hi allargo. La compassió 
caduca. En un article sobre la seducció 
d’una revista llegida en un avió em vagi 
apuntar una altra frase. Deia que lamen-
tar-se no és mai negoci per a seduir. I 
deia: la frase “qui canta, els seus mals 
espanta” té la coma mal posada. De fet 
s’hauria de dir “qui canta els seus mals, 
espanta”.

La compassió caduca. L’admiració, 
certament, pot mudar en enveja. I l’en-
veja també pot ser destructiva. Però, 
preu per preu, millor envejats que no 
envejosos.

Vicenç
Villatoro

Escriptor

Més admiració que no compassió

Conferència de Salvador Cardús (dreta) a la inauguració del curs per a la projecció de la llengua 
catalana a l’exterior. L’acompanyen Josep Vicent Boira i Vicenç Villatoro, 

XA
R

XA
 L

LU
ÍS

 V
IV

ES

1428ET010-FET.indd   11428ET010-FET.indd   1 19/10/11   18:29:0419/10/11   18:29:04


	1428ET010

