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E
n el llibre The Dictators: Hit-
ler’s Germany, Stalin’s Russia
(Penguin, Londres, 2005),
Richard Overy compleix

amb el que promet al títol. En les
seves 850 pàgines fa un retrat
paral·lel dels dos grans dictadors to-
talitaris esmentats.

És necessari comentar algunes de
les seves aportacions, no pas perquè
el feixisme aixequi el cap –no ho fa,
si bé sempre cal estar alerta– sinó
perquè el totalitarisme comunista
encara somia d’usar la seva repug-
nant i criminal història en benefi-
ci propi.

Un dels instruments que, aquí i
ara, ha posat d’actualitat són els
camp d’extermini nazis, cosa que
és magnífica i necessària. Ara bé,
no s’hauria d’oblidar el gulag so-
viètic, ni el genocidi comunista

xinès, ni el cambodjà, ni el que en-
cara dura a Corea del Nord, país
que, per cert, va ser un dels grans
finançadors del Partit Comunista
espanyol en els darrers temps de
Santiago Carrillo.

No es tracta de fer comparances,
ben possibles, com deixa clar el lli-
bre d’Overy, sinó essencialment
d’evitar-ne la repetició. Cal extirpar
els dos mals –el feixisme i el co-
munisme– d’arrel. El comunisme
no es pot oblidar perquè, aquí i ara,
és més fàcil que algú li trobi més

atenuants que al feixisme.
Voldria reproduir dues citacions

del llibre. La primera per posar en
relleu que el nazisme va donar pri-
oritat a l’extermini de base racial,
no pas al lligat a la repressió polí-
tica. És un tema cabdal no pas en si
mateix –ser assassinat pel que sigui
és igualment condemnable–, sinó
per rebatre una vil distinció feta
des del comunisme, per marginar
l’Holocaust jueu i gitano. Lligava
amb l’acreditat antisemitisme de
Stalin i, ai las, de Marx.

“La gran majoria de víctimes ale-
manyes de la repressió estatal entre
1936 i el final de la guerra (1945)
–escriu Overy– són víctimes biolò-
giques, empresonades o assassina-
des no pas per un crim polític, real
o imaginat, sinó per protegir la
raça”.

També precisa que la majoria dels
detinguts polítics pels nazis en els
primers anys eren “opositors reals”
(d’aquell sistema criminal, cosa que
cal valorar com un deure cívic i un
honor, dic jo). En canvi, diu Overy,
la idea usada pel comunisme d’un
“centre trotskista i feixista era in-
ventada a Moscou”. Cap dels dos to-
talitarismes es mereix el més
mínim atenuant. Precisament per
això és molt injust condemnar-ne
un i oblidar l’altre. Entesos?

DOS TOTALITARISMES,
SENSE OBLITS

Jordi Coca i Artur
Mas

L’escriptor Jordi Coca, valuós li-
terat català, defineix a l’AVUI la
cultura del país com a “estulta”
i denuncia que el líder de CiU,
Artur Mas, esclafés un ou en un
programa televisiu d’estiu a pe-
tició de la presentadora. Coca
conclou que Mas “al millor estil
pepero, no té idees i alternati-
ves”, “mossega”, i fa “xantatges
com un perdonavides”. Al meu
criteri, són crítiques excessives
i sense cap equilibri.

És normal que un polític apa-
regui de vegades en actitud de-
simbolta. Tots ho fan, perquè la
gent ho demana per conèixer-
los millor. No s’ultrapassa aquí
cap límit. En Mas ha estat un
servidor públic honorable. Va
triomfar en les eleccions contra
tot i tots. És un parlamentari no-
tori i ha ampliat l’horitzó naci-
onal negociant l’Estatut. El seu
partit presenta propostes con-
cretes gairebé quinzenalment.
Que vostè negui això últim
només pot ser fruit del desco-
neixement. Encara que vostè no
comparteixi els plantejaments
d’en Mas, no veig per què l’ha
de vexar tan violentament.

Allà on l’acusa de perdona-
vides, altres hi veuen dignitat
davant l’adversitat. On vostè
parla de xantatges, molts hi
descobreixen la fortalesa d’un
catalanista honest, sense límits
ni obediències. Em pregunto si
l’Artur Mas, que tan poca com-
prensió li suscita, s’atreviria,
com fa vostè, a titllar d’“estul-
ta” la cultura dels ciutadans.
Cregui, Sr. Coca, en el respecte
que li professo, però això sí que
és el “millor estil pepero” i no
les anècdotes irrellevants, ves-
sades a la contra i sense la
menor neutralitat.

Josep Tarragona i Montalvo

Lleida

Un oasi de pau
Em sembla que tinc un pro-
blema a la tele de casa. Després
de l’huracà als EUA totes les
imatges les rebia en blanc i
negre. Persones blanques i per-
sones negres. Els blancs
impol·luts i els negres… ja ho
hem vist.

“Somie que un dia fins i tot
l’Estat de Mississipí, un Estat
que es sufoca amb la calor de
la injustícia i de l’opressió, es
convertirà en un oasi de lli-
bertat”.

Luther King deia aquestes
coses al voltant dels anys sei-
xanta del segle passat. Actual-
ment, l’únic oasi és aquell que
s’ha format per l’abundància
d’aigua entollada. La resta de
frases que es van pronunciar
en aquell famós discurs a les es-
cales del Lincoln Memorial han
quedat submergides en aque-
lla aigua pudent.

El que queda clar és que cal
protegir la propietat privada
per sobre de totes les coses. El
modus vivendi americà està per
damunt de la població, sobre-
tot si són de color. Mentre els
negres cercaven menjar, entre
altres coses, els blancs s’apro-
visionaven de fusells, pistoles i
armes blanques. Mentre uns
imploraven menjar i aigua, els
altres imploraven protecció per
lluitar i protegir-se dels pri-
mers. Són moments d’una ma-
teixa realitat, una racista rea-
litat en un país arreladament
sectari i amb una bona quan-
titat de fòbies, fins i tot contra
ell mateix.

Un president que s’ennuega
amb galetes salades no s’en-
nuega amb el marrón que s’a-
caba d’espolsar del damunt. I
el que resulta més trist és que
si es tornés a presentar a les
eleccions per a la presidència
les tornaria a guanyar. Quines
coses tenen els americans!

Tenen clar que la gent va a

morir sobre les teulades. Seria
una sorpresa que en lloc de
pensar i dir aquestes aberraci-
ons es posaren mans a l’obra i
en lloc de patrullar l’exèrcit
com a l’Iraq, ajudaren la gent
que necessita ajut. Fins i tot
parlen el mateix idioma!

Armand Pedrós Esteban

València

Busco un poema
M’agradaria trobar un poema
que he perdut i que no sé tro-
bar. Tinc mala memòria i no
puc recordar el nom de l’anto-
logia de poesia catalana on el
vaig llegir. Era un poema que
m’agradava molt: l’he buscat a
les obres completes de l’autor
i a les poques antologies de po-
esia catalana que he trobat a
les biblioteques, però no me
n’he sortit. L’autor de l’antolo-
gia, on jo el vaig llegir, l’atri-
bueix a Verdaguer i en té tota
la pinta. Era esplèndid (per al
meu gust): explicava la ruïna

i l’abandó d’una casa i com la
natura la va guanyant cada dia.
Si algú en sap alguna cosa, sis-
plau, que m’ho faci saber.

M. Dolors Massa Pujol

Barcelona

Senyor Solbes
L’inefable ministre d’Economia
i Hisenda, el senyor Pedro Sol-
bes Mira, ens ha tornat a sor-
prendre amb les solucions que
sempre tenen a mà els governs
socialistes –i que ens recorden
una vegada més les legislatures
dels governs del Sr. González,
amb els seus ministres Srs.
Boyer i Solchaga, de tan trista
memòria–: la pujada dels im-
postos. A Catalunya tenim
l’exemple del tripartit, capita-
nejat pel PSC, que va debutar
amb l’augment dels 4 cèntims
d’euro sobre el preu dels car-
burants. Sobre el paper 4 cèn-
tims no són gran cosa, però són
6,66 de les antigues pessetes,
que no és poca cosa.

Diu que augmentaran els im-
postos sobre el tabac, els licors,
l’electricitat... per destinar-los
a cobrir el dèficit de la sanitat;
això pot tenir una justificació.
Ara, per atrevir-se a augmentar
els impostos que ja graven el
preu dels carburants es neces-
sita cinisme i penques.

Els que s’han dedicat a in-
tentar desxifrar el preu final
a què surten els carburants a
partir del preu del bidó del pe-
troli diuen que un 70% del
preu final són impostos que
van a parar a las arques del fisc.
Actualment, i de moment, el
litre de la 95 surt a 1,139 euros
(189,51 de les antigues pesse-
tes). En canvi, a l’època que van
entrar a governar, aquesta ma-
teixa gasolina la pagàvem a
0,570 euros (94,84 de les anti-
gues pessetes). O sigui, quasi la
meitat; així, parlant clar i ca-
talà, el govern ingressa actual-
ment el doble en concepte
d’impostos sobre els carbu-
rants que quan va debutar.
Però són tan bons administra-
dors que encara no en tenen
prou. És allò que es diu: “La
mar quan més té més brama!

Senyor Solbes, no ens pren-
gui per babaus ni pretengui fer-
nos beure a galet!

Pere Pi Cabanes

Cantonigròs

Sí, no; sí, no...
Senyors polítics, tots, baixin de
l’estratosfera i connectin més
senzillament amb la gent que
viu en aquest tros del planeta
Terra. Només parlen de l’Esta-
tut, i això a Madrid o a l’altre
tros de planeta –la resta d’Es-
panya– els sona a fantasmada
i així que senten la paraula Es-
tatut corren espantats i esve-
rats, pensant que quedaran
atrapats, menjats, desapare-
guts del mapa!!, i treuen les

L’hora de la veritat
Després de veure el que ha dit el Consultiu, penso que no calia
haver esperat un mes. No hi ha hagut cap sorpresa. Aquest òrgan
ha reproduït les dues tendències que es plantejaven i es plante-
gen al Parlament –quina casualitat, oi?–. D’una banda hi ha un
posicionament ambiciós que sembla voler esprémer al màxim
les possibilitats de la Constitució. És el que defensen CiU i ERC.
I de l’altra hi ha els que es reprimeixen per por del que diran les
centrals de Madrid. Això és el que han fet el PSC i el PP. L’únic
una mica curiós ha estat veure com els representants escollits
pel PSC i ICV al Consultiu deien que eren inconstitucionals di-
versos punts del finançament del tripartit. ¿És tirar-se pedres
sobre la teulada o frenar-li els peus a ERC?

Un cop plantejades les dues tesis, el més interessant de veure
ara al setembre serà quina posició s’imposa. ¿Serà ERC capaç
d’aguantar la pressió dels socialistes i mantindrà el tema dels
drets històrics per blindar competències? ¿Es pactarà finalment
un finançament mínimament digne i que no sigui un llast per
al país? ¿S’imposaran les ordres del PSOE per començar a reta-
llar –o millor esquarterar– l’Estatut perquè no incomodi Madrid?

Sílvia Bosch Ferrer

Manresa
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