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Als que demanaven una segona Transició política: aquí la tenen

Els realistes virtuosos
er animar la reflexió
patriòtica que sempre
precedeix la Diada, vull
transcriure de forma
descaradament literal

però resumida un text escrit per Bertrand
Russell sobre la virtut superior dels opri-
mits i que he llegit en clau actual (si el
volen consultar sencer: www.contras-
tant.net/autoritas/virtutrussell.htm). És
que, a més, és un text del tot idoni per co-
mençar un mes de setembre que promet
decepcions a dojo. Diu així: “Una de les
il·lusions més persistents de la humani-
tat és que hi ha sectors de la raça huma-
na millor o pitjors moralment que els al-
tres. Aquesta creença adopta moltes for-
mes diferents, cap de les quals no té una
base racional. És natural que pensem bé
de nosaltres mateixos, i d’aquí, si els nos-
tres processos mentals són simples, del
nostre sexe, classe, nació o època. Entre
el escriptors, però, especialment els mo-
ralistes, és corrent una expressió menys
directa de l’autoestimació. Tendeixen a
pensar malament de llurs veïns i cone-
guts, i per tant a pensar bé dels sectors de
la humanitat als quals ells mateixos no
pertanyen. LaoTse admirava els «homes
purs de la vellúria», que visqueren abans
de l’adveniment de la sofisticació con-
fuciana. Tàcit i Madame de Stael admi-
raven els germànics perquè no tenien em-
perador. Locke tenia bon concepte dels
«intel·ligents americans» perquè no s’ha-
vien deixat esgarriar pels sofismes car-
tesians. [...] Al segle dinou el nacionalis-
me introduí un substitutiu del noble sal-
vatge: el patriota d’una nació oprimida.
Els grecs, fins que aconseguiren d’allibe-
rar-se dels turcs, els hongaresos fins a
l’Ausgleich de 1867, els italians fins al
1870, i els polonesos fins després de la
guerra del 1914-18 eren considerats ro-
mànticament com a races dotades poè-
ticament, massa idealistes per triomfar
en aquest món pervers. Els irlandesos

eren considerats pels anglesos com
a posseïdors d’un encís especial i
d’una penetració mística fins al
1921, quan hom descobrí que les
despeses de continuar oprimint-
los arribarien a ésser prohibitives.
D’una en una, aquestes nacions ar-
ribaren a la independència, i ales-
hores hom trobà que eren just
com les altres; l’experiència amb
les nacions ja alliberades, però, no
destruí en res la il·lusió pel que feia
a les que encara lluitaven. Les ve-
lles dames angleses s’entendreixen
encara parlant de la «saviesa ori-
ental» i els intel·lectuals americans
de la «consciència de la terra» dels
negres. [...] Dels diferents exemples
que hem considerat sembla ben
clar que el moment en què és atribuïda
una virtut superior als oprimits és tran-
sitori i inestable. S’inicia solament quan
els opressors comencen a tenir mala
consciència, i això passa quan llur poder
ja no és segur. La idealització de la víc-
tima és útil durant un cert temps: si la
virtut és el més gran dels béns, i si la sub-
jecció fa els pobles virtuosos, és millor
de refusar-los el poder, ja que destruiria
llur virtut”.

Més ben dit, impossible. Russell era un
mestre que els realistes virtuosos que ara
ens manen haurien de llegir de tant en
tant per saber que els catalans no som
tan únics com ells es pensen. I és que la
lloança de la víctima és un clàssic. I, a més
a més, sempre té un límit, que es corres-
pon, precisament, al moment en què, pel
que segui, l’opressor té la sensació que la
víctima s’ha convertit en perillosa, ame-
naçant, realment molesta per a la pre-
servació del poder que ell té en exclusi-
va. Ho plantejo així perquè hi ha un as-
pecte de la discussió de l’avantprojecte
d’Estatut que em recorda aquesta gran
metàfora de Russell sobre l’opressió que
fa els pobles virtuosos. És, per dir-ho ras
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i curt, la combinació del factor espanyol
amb la cara de bon salvatge que sempre
posen els polítics catalans i bona part
d’això que anomenem societat civil quan
es tracta de reclamar els drets nacionals,
lingüístics o històrics o bé la fi de l’espo-
liació fiscal. En fi, quan arriba el dia de
demanar més poder per no morir esca-
nyat. Però quan això s’esdevé, quan de-
terminada gent de la societat oprimida
s’atreveix a fer un pas endavant, alesho-
res surten aquells que temen deixar de
ser virtuosos si mai arriben a ser normals.
Són aquells que en tenen prou de treu-
re a passejar la bèstia catalana, que és tan
ferotge com el drac de festa major que
treu fum pels narius i foc pels queixals,
però que tothom sap que és de broma,
que és decoratiu, de cartró. Inofensiu, al
capdavall.

Aquest nostre país quan tracta de rei-
vindicar alguna cosa és com la pluja, com
es diu en uns bonics versos de Raimon,
que “no sap ploure:/ o plou poc o plou
massa”. Vostès ja deuen recordar com
continua la cançó: “si plou poc és la se-
quera,/ si plou massa és la catàstrofe”. El
que vull dir és que aquí es passa del 6

d’octubre i de les frases grandiloqüents
per entrar a la història, com ara aquella
que va pronunciar Jordi Carbonell l’11 de
setembre del 1976 sobre la prudència i la
traïció, a ser tan prudents, a dependre

tant del factor espanyol i de la co-
vardia ciutadana, empresarial i
intel·lectual, que transvestim la ir-
responsabilitat de realisme o bé,
quan la barra és més alegre, de pa-
triotisme. Constitucional, federal
o de la mena que sigui, si és que no
s’abraça Espanya sense complexos
(que és el que fa el sector més in-
fluent del PSC). Això sí, hi posem
cara transcendent, de meteoròlegs
experimentats, i ens inventem la
“via catalana” per resoldre tots els
mals, els nostres i els dels altres,
cosa que ni tan sols els ho agrairan
–als meteoròlegs, és clar–. Val a dir
que el factor espanyol no és nou:
també el gener del 1977, quan es va
posar en marxa la campanya de
“Volem l’Estatut!” –que ara hi ha
qui vol ressuscitar de manera ma-
tussera i falsa–, va condicionar, i de
quina manera, la redacció de l’Es-

tatut de Sau. Tothom deu recordar com
es va redactar i sota quines majories, a
Catalunya i a Espanya, i amb quina mena
de condicionants. Justament, aquest ha
estat l’argument dels que s’han passat
tots aquests anys blasmant-hi en contra.
Reclamant poder obrir una segona tran-
sició. Aquí la tenen.

El que els realistes virtuosos d’avui
hauran d’explicar als que els blasmaran
demà per haver-los entabanat, és per què
ara, quan al Parlament de Catalunya hi
ha la possibilitat d’una majoria nacio-
nalista que era impossible a l’Assemblea
de Parlamentaris del 1977, s’ha de re-
nunciar al somni de llibertat. Però és
que potser aquesta no és la qüestió i ser-
vidor està enganyat. La qüestió és, pos-
siblement, que los hacendosos catalanes
estan en decadència i la idealització de
la víctima ja no és tan important. En de-
finitiva, que els presumptes protago-
nistes de la segona transició, de fet, són
les escorrialles de la primera.

Que passin una bona Diada.

Agustí Colomines i Companys. Professor d’història

contemporània a la UB. Director d’Unescocat

El Congrés Mundial de la Pau
R i c a r d S a l va t

El professor Xesús Alonso Monte-
ro m’envia tres bellíssims articles
publicats a Galícia on parla de les
seva participació al Congrés

Mundial dels Partisans de la Pau, des-
prés més conegut com a World Peace
Council, que va tenir lloc a Moscou l’any
1962. La lectura d’aquests apassionants
treballs m’ha portat a dir-me que ja co-
mença a ser hora de parlar de la feina
que una sèrie de catalans vam fer en el
marc d’aquesta entitat. Atès que vaig
tenir càrrecs de certa responsabilitat en
aquest organisme i considerant també
que jo –com Alonso Montero recorda en
un dels seus treballs, mai no vaig mili-
tar en el Partit Comunista– no volia ser
el primer a parlar-ne. Sempre em deia
que ho havia de fer un comunista en
exercici. El meu amic gallec ho és. En
una esplèndida conferència que va fer
recentment a la UB sobre Lorenzo Va-
rela ho va recordar diverses vegades. A
les persones que treballàrem en el Con-
grés Català de la Pau, com anomenaren
la secció catalana, va produir-nos una
gran tristesa que en la molt ben orga-
nitzada exposició titulada Gent del PSUC
(1998) al Museu d’Història de Catalunya
no es fes cap referència al Consell Ca-
talà de la Pau. Sempre ens resulta molt
preocupant la tendència a l’exclusió i

SALVADOR ANTON

P

el joc de la desmemòria que es conrea
al nostre país.

El primer Congrés va tenir lloc l’any
1948 a Wroclaw, amb el nom de Congrés
Mundial dels Intel·lectuals per la Pau.
Fou una iniciativa d’artistes i escriptors
francesos i polonesos. Hi varen ser pre-
sents 400 delegats, procedents de 46 pa-
ïsos. De Wroclaw es passà a París (20-25
abril del 1949). Fou un èxit enorme, amb
2.005 delegats. Hi varen participar al-
guns dels més importants creadors plàs-
tics, literaris i científics: Paul Éluard, Fre-
deric Joliot Curie, Aimé Césaire, Aragon,
Isa Miranda, Howard Fast, John D. Ber-
nal, Renato Guttuso, Pietro Nenni, Hen-
rich Mann, Anna Seghers, Sean O’Casey,
Ilya Ehrenburg, Pablo Neruda, Jorge
Amado... Entre tots ells va brillar d’una
manera especial Pablo Picasso. Va ser
una llàstima que els organitzadors de
l’apassionant exposició Picasso: guerra i
pau (Museu Picasso, 2004) no entressin
en contacte amb les persones que tre-

ballaren al Consell Català de la Pau per-
què aquests haurien pogut aportar-hi
elements desconeguts. S’hauria pogut
fer una “biografia” molt més completa
del famós colom de Picasso, amb totes
les seves variants, explicant tot el que
amb aquesta icona el gran malagueny
va pretendre.

L’èxit fou tan gran que els EUA van co-
mençar una gran contraofensiva. Els so-
viètics havien tingut l’habilitat d’inte-
ressar molts intel·lectuals d’esquerra,
fossin comunistes o no. Els americans
varen voler fer una cosa semblant i cre-
aren el Congrés per a la Llibertat Cul-
tural. Primer varen permetre de fer una
reunió d’intel·lectuals europeus i ame-
ricans al Waldorf-Astoria. Hi foren pre-
sents Ehrenburg, Alxeander Fadeev, Pi-
etro Nenni, Joliot Curie, Paul Robeson,
que hi va cantar Old Man River... Francis
Stonor Saunders en el seu llibre La CIA
y la guerra fría cultural informa que va ser
al Waldorf on es va presentar el colom

de Picasso per suggerència d’Aragon. Re-
sulta molt revelador que Arthur Miller
escrivís l’any 1993 sobre la reunió del
Waldorf: “Fins i tot ara quelcom de fosc
i temible entenebreix el record d’aque-
lla reunió”. Després dels èxits del WPC
es va radicalitzar tot molt per part dels
poders paral·lels americans.

Voldríem recordar totes les persones
que col·laboraren amb el Consell de la
Pau: José A. Goytisolo, Josep M. Caste-
llet, Jesús M. Rodés, Jaume Rodri, Josep
Montserrat Torrents, Josep Verde Aldea,
Agustí de Semir, Carles Carreras...; i
també aquells que acceptaren de viat-
jar amb el CCP, com Terenci Moix –que
va descobrir Egipte gràcies a aquest mo-
viment–, Isabel-Clara Simó, Maria An-
tònia Oliver, Marisa Híjar i tants i tants
d’altres. Voldríem homenatjar molt es-
pecialment, per la seva generositat i lliu-
rament, Toya Nef i Àngel Domínguez,
que varen dedicar tota la seva vida a
aquest moviment per la pau i que pràc-
ticament ningú no recorda avui.

Ricard Salvat. Director teatral


