
20 LAVANGUARDIA O P I N I Ó DIMECRES, 14 GENER 2015

MESEGUER

D
eumil soldats estan desplegats
per tot França per garantir la
seguretat ciutadana després
dels atemptats de la setmana

passada. Se’ls veu armats a l’entrada d’es-
coles jueves i sinagogues, protegint cen-
tres de culte musulmans i altres llocs sen-
sibles de ser atacats per fanàtics. La gran
manifestació de diumenge va ser un acte
de reafirmació dels valors europeus da-
vant l’integrisme violent dels gihadistes
que pretenen destruir el sistemademocrà-
tic occidental.
No es tracta d’una batalla entre civilitza-

cions sinó d’una batalla per la civilització.
El final de la guerra freda feia
pensar que el món entraria en
un llarg període guiat per la pau
perpètua kantiana en què els va-
lors de la democràcia, el mercat
i la llibertat s’imposarien dema-
nera natural i per sempre. No
ha estat així perquè la força no
és l’instrument més adequat.
El nostre segle va començar

amb els atacs de l’11 de setem-
bre del 2001, que van obrir el ca-
mí d’una confrontació oberta
contra els presumptes autors
d’aquella cruel matança. Es van
ensinistrar a l’Afganistan i una
coalició internacional va fer cau-
re els talibans deKabul. Va con-
tinuar a l’Iraq amb una guerra
sense les causes invocades de
les armes de destrucció massi-
va, que no existien. Centenars
de milers de persones han
mort, han fugit o s’han despla-
çat per no ser aniquilades. És
una guerra dispersa, ideològica,
en la qual el terrorisme d’en-
cuny islàmic utilitza els aven-
ços tecnològics de la nostra civi-
lització per intentar destruir-la
substituint-la per una altra que
nega les llibertats més bàsiques.
Els milions de ciutadans que

es vanmanifestar a París defensaven la ci-
vilització democràtica, laica, multiconfes-
sional, amb separació entre els tres po-
ders, amb la llibertat de practicar qualse-
vol religió, on la dona és jurídicament i so-
cialment igual a l’home i on la llibertat de
pensament fa possible la ciència i el pro-
grés. És aquesta civilització la que l’isla-
misme integrista vol combatre i destruir
des de l’incipient Estat Islàmic que ocupa
amplis territoris de l’Iraq i Síria. Es calcu-
la que uns 1.400 francesos o ciutadans
que resideixen a França s’han allistat a la

gihad. Uns 70 han mort a Síria, que està
sent bombardejada persistentment per
drons occidentals sense aconseguir fre-
nar l’expansionisme d’uns fanàtics que
eliminen tots els que no comparteixen la
seva causa.
Des dels atemptats del dia 7 de gener

s’han registratmés de cinquanta actes isla-
mofòbics a França. La cancellera Merkel
es vamanifestar el dilluns a Berlín per de-
fensar els musulmans que estan sent ata-
cats per l’organització islamofòbica Pegi-
da, que, paradoxalment, a lamateixa hora
desfilava pels carrers de Dresden amb un
crespó negre en senyal de simpatia amb

les víctimes dels assassinats de París. Des
de fa diversos mesos, cada dilluns, milers
d’alemanys es manifesten a Dresden i en
altres ciutats en contra de la islamització
d’Europa. Alemanya està sorpresa per
l’augment de simpatitzants en una causa
que va en contra demés de quatremilions
de musulmans, principalment turcs, que
viuen al país i que representen el 5 per
cent de la població. A França són el 7,5
per cent, el 6 per cent a Bèlgica, el 5 per
cent al Regne Unit, a Holanda i a Suècia i
el 3 per cent a Espanya. En el conjunt

d’Europa hi viuen uns 44 milions de mu-
sulmans, molts d’ells amb la nacionalitat
dels seus respectius països. Una vegada
aixecat el vel del multiculturalisme s’ha
descobert un conjunt de societats paral·le-
les que, lluny d’integrar-se, es mantenien
al marge o en contra dels valors cívics i
polítics de la nostra civilització basada en
la llibertat.
La integració és difícil i no s’aconse-

gueix en una generació. Cal conviure amb
el respecte que es mereix tota persona
mentre compleixi els seus deures i exigei-
xi els seus drets. No és acceptable que ata-
quin les nostres llibertats i que uns quants

entrin amb fusells en una redac-
ció d’una revista satírica i matin
dotze persones. Res no justifica
aquests crims en contra de la lli-
bertat d’expressió.
L’humor i la sàtira són una

part important i prioritària de
les societats lliures. Però cal
acceptar que diversos milions
de ciutadans europeus, musul-
mans, es poden sentir ofesos
per la mofa gratuïta sobre el
Profeta. Nom’agrada. A Alema-
nya, comprensiblement, no s’ad-
meten bromes sobre els jueus
ni l’Holocaust. L’explotació oc-
cidental de l’Orient Mitjà ha
creat moviments radicals que
s’han refugiat en la religió per
expulsar Occident i els seus va-
lors del món islàmic intentant
recrear els imperis de l’Edat
Mitjana, un somni que justifica
qualsevol sacrifici. L’Estat Islà-
mic, bàrbar i criminal, s’hauria
de situar en aquest context.
JacquesDelors, en la seva crí-

tica al xoc de civilitzacions de
Samuel Huntington, compartia
amb l’autor que els conflictes
del futur estaran més determi-
nats pels factors culturals que
pels econòmics o ideològics. Oc-

cident, deia, necessita desenvolupar una
comprensió més profunda de les concep-
cions religioses i filosòfiques d’altres civi-
litzacions. Les causes del retard demoltes
societats musulmanes són la pobresa, les
greus desigualtats, la ignorància i el sub-
desenvolupament. El nou ordre mundial
s’haurà de basar en la pedagogia del res-
pecte. Fa un segle, el tractat de Versalles
establia les noves regles després de la
GranGuerra que va conduir a noves guer-
res. Es poden repetir els mateixos errors,
però no fa pas falta.c

FeliuFormosa

M
entiria si digués que
abans-d’ahir a la nit no
em vaig alegrar del fra-
càs de la cassolada con-

vocada per l’ANC per exigir eleccions.
No hi veig la gràcia, a les cassolades
–pròpies de països sense llibertat d’ex-
pressió i de cultura política endarreri-
da– i m’alegro de tot el que contribuei-
xi a fer baixar els fums als qui s’han
arrogat la veu, el sentiment i encara
els silencis de tants catalans com jo
aquests dos anys llargs de procés.
No, no em cauen bé la senyora For-

cadell ni l’ANC: una organització que
es representa a si mateixa però que
ens parla en nom de tots, ens impar-
teix lliçons de democràcia i ha confós
els seus poders i límits sense un ele-
mental sentit de la modèstia. Tampoc
no és estrany perquè no hi ha res més
allunyat de la modèstia i proper a la
superioritat moral que les tribus, amb
les seves banderes, les seves coreogra-
fies i aquest rerefons que nosaltres
som millors que els que no pensen
com nosaltres.
És el que jo anomeno la prova del

gandul. He conegut i tractat amb gan-
duls de mig món. Gent manifestament

al·lèrgica al treball, hàbilsmanejant ex-
cuses i, en alguns casos, tipus simpà-
tics que no tenen un no per divagar so-
bre la vida i la mort amb tal de no tre-
ballar. Un gandul andalús, tiremde tò-
pic, sempre t’admet que no ha vingut
al món per treballar i cita Boabdil el
Chico si convé per explicar la seva va-
gància. Si el mateix tipus es diu sobira-
nista, mai no admetrà que ell sigui un
gandul perquè els catalans no són gan-
duls: no li entra al cap.
Jo, disculpeu, no tinc ni idea de si hi

haurà eleccions anticipades, anticipa-
des i plebiscitàries, no anticipades i re-
ferendàries, etcètera, etcètera, especu-
lacions que deixo per a la indústria de
l’opinió que compassa el procés. Quan
hi hagi eleccions, aniré a votar i espera-
ré assegut amb la il·lusió, esclar, que al
sobiranisme no li surtin els comptes
–una vegadamés– i segueixi la seva ru-
ta però sense tantes presses, exigènci-
es, deformacions històriques i econò-
miques que sempre comencen i aca-
ben en el mateix punt: les culpes dels
nostres mals i errors són d’altres (nor-
malment, els espanyols).
Ens freguem lesmans els unionistes

aquests dies? Una mica sí, la veritat.
Poseu-vos al nostre lloc: fa mesos i
mesos que paguemun error polític del
president Mas –el funeral del Majes-
tic o les anticipades del 2012–, supor-
tant lliçons messiàniques –com les de
les senyores Forcadell i Casals– i do-
nant per bo que Europa ens ajudarà a
crear-los un problema (que potser el
que ha passat a França no va en contra
del desig sobiranista de viure al nostre
aire? Aspirar a viure en uns llimbs in-
ternacionals, fora de la UE, és molt le-
gítim, però és il·lusori enganyar-se i
fraudulent amagar el que suposaria
per al dia a dia de les nostres vides).
Ja sé que el procés sobiranista segui-

rà endavant i no estàmort, però s’agra-
eix que la realitat i els rigors de l’hi-
vern li hagin fet baixar els fums.c

Pedagogiadel respecte

E
l poeta, home de teatre, traduc-
tor i dietarista Feliu Formosa
acaba de fer vuitanta anys (els
va coronar el setembre passat,

de fet). Aquest nostre és un país de poe-
tes. I sort en tenim, d’ells! Però hi ha un
desequilibri descoratjador entre la impor-
tància real que té l’obra demolts dels nos-
tres lírics per a la cultura pròpia –i la im-
portància que ha tingut, també, en el que
se’n diu, pomposament, la construcció de
l’imaginari del país– i la presència
d’aquests autors, de la seva obra, en la rea-
litat catalana, que avui dia tendeix –i dei-
xeu-me que faci servir un eufemisme– a
l’analfabetisme i l’estultícia. Molts catala-
nets de pro que s’omplen la boca dels con-
ceptes de país i ambició nacional tracten
la cultura amb una rotunda indiferència
(o, encara pitjor, amb una displicència or-

gullosa): la consideren, com diria ma ma-
re, la xeringa de l’hospital. Hi ha un poe-
ma de Formosa, del llibreAlbes breus a les
mans, que usaré d’una manera totalment
interessada (esbiaixada, com se’n sol dir
ara): “A casa nostra, / hem deixat de fer
pans amb les pedres / i tenim pedres a les
mans”. ¿Eh que m’explico?
Feliu Formosa és, per damunt de tot,

poeta. Fa molts anys, quan vaig llegir el
seu Llibre de les meditacions i hi vaig su-
bratllar aquests dos versos: “Guarda’m
aquest moment: / me’n parlaràs un dia”,
jo no sabia que el consell del sabadellenc
m’acompanyaria sempre, i que, molt
temps després, el continuaria recupe-
rant coma colofó recurrent d’algunes ex-
periències memorables. És per a això
que serveix la poesia de veritat: per fer-
nos conscients que la nostra existència,

a diferència de la digníssima existència
d’un pollastre o d’un ficus, pot tenir una
dimensiómemorable. Vivim el goig, i sa-
bem recordar-lo (ens cal recordar-lo). I
el dolor, encaramés que el goig. “El poe-
ma clava / fíbules a la polpa”, sosté For-
mosa a Semblança.
Poeta de soca-rel: “Esperava que al-

gun dia li sortissin les quatre ratlles que
sempre havia buscat i que havien de con-
tenir l’essència del que sempre havia vol-
gut escriure”, deixa dit a Centre de breve-
tat. I, en un altre poema de la mateixa
obra, expressa això: “El poema suplica /
des d’una llunyania”. Acaba de fer vuitan-
ta anys. I ens ha donatmés de quatre-cen-
tes ratlles que contenen l’essència del
que, si més no aquest articulista, sempre
ha volgut llegir. I proclama encara, des
d’una proximitat.c
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