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DES DELS TURONS A L'ALTRA BANDA DEL RIU és una

recopilació de diversos assaigs escrits des de mitjans de
1961 a octubre de 1962, estant l'autor pres a Saragossa.
No és un llibre polític ni d'estratègia, ni tampoc és un
treball d'exposició de les idees i dels conceptes. Són
escrits que expressen la voluntat d'afirmació, d'afirmació
d'un home pres enfront de l'adversitat i sobretot d'afir¬
mació col·lectiva, d'afirmació de català, d'afirmació d'home
lliure enfront del poble oprimit. Són escrits d'afirmació de
l'antimediocritat, de rebuig de la resignació i de l'accep¬
tació del país i com a generació, de papers subalterns,
d'objectius petits i mesquins.

Són assaigs des del final de la joventut on es manifesta
l'exasperació i la revolta contra la nostra, i la seva, con¬
dició d'homes vençuts I de poble subjugat que aleshores
érem, de lluita contra l'estat d'abatiment del país. Però
són escrits d'esperança i de fe. Fç en Catalunya, fe en els
homes i fe en Déu.

Tot plegat, DES DELS TURONS A L'ALTRA BANDA DEL
RIU esdevé una exaltació de Catalunya i del fet català:
«Catalunya no és un poble vulgar», ens diu l'autor, que
opta per la grandesa i !a magnanimitat del seu poble.
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A la Marta.
A en Jordi i a l'altra Marta.
A en Josep, a en Pere i a l'Oriol.
A la Mireia i a l'Oleguer.
Que no voldria que fossin víctimes de
la meva dèria, que també és la seva,
i als quals en el grau que ja
n'hagin estat, els en demano perdó.
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A TALL DE PRÒLEG

Aquest llibre hauria hagut de sortir ja fa vuit o nou
mesos. Però la meva intenció era escriure un pròleg llarg
i fet a consciència, explicant el com i el perquè d'aquests
assaigs i el lloc i el moment en què foren escrits. I si¬
tuant-ho en el moment present, és a dir, mirant d'expli¬
car quin sentit tenen ara.

Però això requeria —per a un home com jo que tinc
l'escriure lent i treballós—, això requeria uns dies de
lleure que no he tingut o que no he sabut trobar. Absor¬
bit per aquesta tasca a hores d'ara primordial per mi
que no és només la feina de diputat i de defensor a Ma¬
drid i arreu d'Espanya dels drets de Catalunya; ni tam¬
poc, només, les obligacions de Conseller de la Generalitat
i de col·laborador entusiasta de totes les iniciatives ten-
dents a la seva consolidació, sinó també —i potser és
la part més feixuga— la de construir, la de fer un partit
del tot independent dels partits espanyols, un partit na¬
cionalista prou fort, coherent i creïble per a arribar a
ser una eina eficaç de reconstrucció nacional; absorbit,
com deia, per aquesta tasca, no he sabut trobar el mo¬
ment ni el repòs per a fer aquest pròleg. I el llibre ha
anat quedant al calaix, fins que penso que més val que el
publiqui sense pròleg i, per tant, sense actualització, que
no pas que no el publiqui.
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El lector, per tant, haurà de fer un esforç suplemen¬
tari per a situar el llibre en el context del temps i de la
conjuntura.

De tota manera, uns petits comentaris sí que em veig
amb cor de fer-los.

La idea inicial era publicar tota una sèrie d'escrits
meus escalonats entre, poc més o menys, l'any 1956 i el
1974. És a dir, escrits d'abans, de durant i de després
del meu empresonament i el meu confinament (anys
1960-1963).

En la forma que ara em veig obligat a fer-ho —és a
dir, sense comentaris ni un treball d'actualització de les
idees i dels conceptes principals que hi exposo— crec
que el millor és publicar-los en dues parts: una que fa
referència als meus escrits de presó, que és aquest pri¬
mer volum, i una segona que reculli tots els altres, d'abans
i de després del meu empresonament.

Parlem breument d'aquest primer volum.

Durant els meus primers mesos de presó vaig tenir
molt poques facilitats per a escriure i per a llegir. Des¬
prés la meva situació va millorar sensiblement. De tota
manera aquests escrits varen ser fets quasi clandestina
ment. Dic «quasi», perquè forçosament algun dels ofi¬
cials de presons s'havia d'adonar —i em consta que efec-
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tivament fou així— que jo escrivia pàgines i més pàgines.
I havia de pensar que no pensava cremar-les el dia que
sortís de la presó. El cas és que de mitjans de 1961 a
octubre de 1962 vaig escriure uns quants assaigs, dels
quals en vaig perdre dos —i també algunes pàgines dis¬
perses— a l'hora de fer-los sortir d'amagat —ara sí— de
la presó.

Són escrits a través dels quals manifestava la meva
voluntat d'afirmació, individual però sobretot col·lectiva.
D'afirmació de l'home lliure que jo era i em sentia mal¬
grat la meva condició de pres; d'afirmació de català;
d'afirmació com a home de la meva generació; d'afirma¬
ció d'antimediocritat, de rebuig de la resignació i de
l'acceptació, com a país i com a generació, de papers
subalterns, d'objectius petits i mesquins. Per tot això
són escrits d'ira, de revolta contra la nostra —i la meva—
condició d'homes vençuts, de poble oprimit. De revolta
contra un heretatge injust. Però són també escrits d'es¬
perança. I de fe. D'una fe que no m'ha abandonat mai 5
per la qual he de donar gràcies a Déu.

Fe en Catalunya.
Fe en els homes.
Fe en nosaltres, en els homes com jo. Una fe quasi

petulant. Una fe d'home jove.
I fe en Déu.

Potser sorprendrà en aquests escrits la referència re¬
ligiosa tan freqüent que hi ha. I l'expressió, la forma
d'expressió de la meva fe religiosa. Jo era aleshores —i
sóc encara ara— un home religiós. Jo era aleshores un
home profundament religiós, més que no pas ara. Ara
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enyoro la meva fe d'aleshores, més forta, més potent,
més plena, que no pas la d'ara. Fe expressada d'una for¬
ma que ara potser resultarà sorprenent. Però que enyo¬
ro. El vell —i indigne— cristià que hi ha en mi enyora
la fe d'aleshores. I per tant no se n'avergonyeix.

Sóc dels qui creuen que ni els estudis sòcio-econò-
mics ni els càlculs economètrics ni les anàlisis polítiques
per científiques que es creguin ser no substitueixen la fe.
La fe en Déu, en els homes i en Catalunya.

La fe en Déu, en els homes i en la Pàtria és el que
va moure durant tota la seva vida a Nikos Kazandzakis.
A la presó vaig llegir El Crist de nou crucificat i de la
reflexió sobre aquest llibre va sortir el primer —primer
en el temps— assaig d'aquest volum : «De la derrota, de
l'esperança, de la voluntat de ser». De la derrota —de
la meva derrota, de la derrota del meu poble, de la der¬
rota dels meus. De l'esperança. De l'esperança orgullosa.
Orgullosa i humil alhora, com escau a un grec. Com es¬
cau a un català. Com escau a un cristià. I de la voluntat
de ser. «No serem moguts.»

Tot això tenia per mi un sentit, i el tenia pel meu po¬
ble. Tot això tenia molt de sentit, era l'única cosa que
tenia sentit a l'hora de constatar l'estat d'abatiment del
país, però també d'anar decididament a la seva recon¬

questa, a la seva reconstrucció. Poc abans d'entrar a la
presó havia escrit Fer poble, fer Catalunya, i poc des¬
prés de sortir-ne escrivia Construir Catalunya. I a la
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construcció d'un poble, a la reconstrucció d'un poble
—en el grau petit o gros que a cadascú correspon— no
s'hi pot participar eficaçment sense fe en el que hom es
proposa fer i sobretot sense fe en el propi poble i en la
pròpia gent. Aquest és el fil roig de tots els assaigs, i
d'una manera especial de Des dels turons a l'altra banda
del riu, que per això mateix dóna títol al llibre.

Salvar la fe en ells mateixos dels qui es proposen
reconstruir el propi país.

Vaig poder tenir, a la presó, un cop superat el primer
període dolent, unes quantes fotos. Una d'elles era una

panoràmica de Lleida feta des de l'altra banda del riu.
Era una foto que em transportava a un dia de la meva

infantesa, a Premià de Mar, un dia d'abril de 1938
en què un meu oncle llegia el comunicat de guerra i en
acabar deia : «Hem perdut Lleida». I jo, que només en¬
tenia la materialitat de les paraules, deia que no, que
no l'havíem perduda. Perquè el llenguatge imprecís del
comunicat —el llenguatge imprecís que tenen els comu¬
nicats de guerra quan han de donar compte de grans
derrotes— no ho deia pas que Lleida hagués caigut.
Però el meu oncle entenia prou bé que les tropes repu¬
blicanes havien reculat a l'altra banda del riu. I m'ho
va explicar. I em va explicar més : em va dir que això
significava l'inici d'una greu derrota per a Catalunya.

Poc després d'això el meu oncle se'n va anar a l'Ebre,
i més tard a la presó. Però jo vaig quedar amb la imatge
d'uns soldats a l'altra banda del riu, sotjant la ciutat
perduda, esperant l'hora. Esperant una hora que per mi
va començar a arribar fa anys, si bé ara està arribant
amb més plenitud. Esperant l'hora de reconstruir, de re¬

conquerir la Pàtria perduda.
Mentrestant calia sobretot salvar la fe en nosaltres
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mateixos. Com fos. Àdhuc essent injustos amb els qui
ens havien precedits, amb els soldats «del gran exèrcit
derrotat». Hi ha frases massa dures i injustes, en el que
dic. Ho reconec i en demano perdó. Als qui en aquests
assaigs tracto injustament els demano perdó. I els pre¬
go que comprenguin que sempre els joves s'han definit i
han trobat la força en la confrontació amb els grans, i
que hi havia en mi un dolor pregon, un «íntim sofri¬
ment». «Deixi'm donar testimoni —deia al Sr. X.— del
desfici, del dolor i de l'ofec d'una generació.» Un dolor
que jo no volia calmar en la morfina de la resignació,
sinó en la rebel·lió. En el risc. I en l'ambició, en el re¬

buig de la claudicació i de la mediocritat. El país esta¬
va massa desfet, massa malalt, perquè pogués ser recons¬
truït sense aquest previ rebuig.

Rellegeixo ara —després de tants anys—, rellegeixo
ara, retrobo ara l'home que jo era, i voldria, vull, poder
continuar essent aquell home. L'home que en sortir de
la presó —i de la joventut— escrivia la inacabada Carta
al Sr. X. Però ja no el sóc.

Ja no sóc jove ben bé. Jo mateix he estat ja, tants
cops, criticat amb raó, criticat sense raó, bescantat, ca¬
lumniat, mossegat. He acumulat tantes coses que no m'a¬
graden prou, tantes responsabilitats, tantes falles, tants
mancaments, tantes decepcions. Però en algunes coses sí
que em continuo reconeixent en l'home que escrivia ara
fa setze anys. M'hi reconec —després en tornaré a par¬
lar, perquè és molt important per a mi— m'hi reconec
en les principals. M'hi reconec quan parlo de l'esperan¬
ça, i de la voluntat de contribuir a fer un país que val¬
gui la pena. M'hi reconec quan dic que Catalunya no és
un poble vulgar. Quan dic que hem d'optar per la gran¬
desa i la magnanimitat. I quan dic, quan dic —i ho dic
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sense petulància, ho dic conscient de les meves febleses,
però ho dic perquè ho puc dir— «que donaria la vida i
el patrimoni».

Deia això poc abans d'emprendre una via que podia
semblar ben diferent. Quan estava a un any vista de po¬
sar el bo i millor de mi mateix al servei d'una acció eco¬

nòmica. I tanmateix era ben sincer: vida i patrimoni al
servei del meu poble. I ara ho repeteixo, ara que fa un

temps que he iniciat un nou camí, que l'he de seguir
mentre tingui sentit i utilitat per a Catalunya, i mentre
Déu m'ho permeti. Un camí que no és tan diferent del
que feia amb en Pere Figuera, en els moments més fos¬
cos, o del que després em va dur a la presó, i més tard
a la banca. Un camí que té marrades, que no és tot ell
drecera, i que per això no sempre agrada als impulsius,
ni a mi mateix. Però que té una fita, només. Només una.
La llibertat de Catalunya, i la seva plenitud, i la plenitud
dels seus homes.

És un camí del qual els homes com jo probablement
no arribarem al final. Com el noi de la tribu que volia
travessar el desert cap al mar. I que no hi va arribar.
Però que abans de ser empresonat i morir en el clot va
deixar «una bona restallera de petjades» en la sorra, que
assenyalaven la direcció del mar, del mar i de la llibertat.

Ens espera, potser, a alguns, un altre clot? ¿I quina
mena de clot? ¿La presó, o bé la incomprensió del nos¬
tre propi poble, o el fracàs personal, o l'exili, o la pobre¬
sa, o la marginació, o qui sap què? Però no és aquesta
la qüestió punyent, no és aquesta la pregunta que ens
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furga, sinó aquestes altres: ¿quantes passes haurem fet,
abans que això no arribi, i les haurem fetes en la bona
direcció? Les giragonses i les marrades, ¿no ens hauran
fet perdre el nord?

Aquesta és la qüestió. Perquè quan diem que calen a
Catalunya deu, quinze anys de govern català —de govern
català que sabem i acceptem que serà limitat, però apte
per a dur a terme la reconstrucció cultural, lingüística i
de consciència i convivència col·lectives—, i quan prac¬

tiquem la política que ho faci possible, fem una marrada
d'aquestes. «Tot és camí, tot és drecera, si ens dem la
mà.»

Ara, des dels meus quaranta-set anys, des de la pers¬
pectiva de més de trenta anys de militància nacionalis¬
ta, des de l'experiència de tota mena d'actuacions, sé
que no tot és drecera, per més que ens dem la mà. Ara,
després d'un llarg camí, després d'haver deixat —immo¬
destament ho dic— una llarga restallera de petjades, sem¬
pre en la mateixa direcció, dic i repeteixo que el camí,
el de debò, pot ser que faci marrades.

I de fet aquesta és una de les raons per què hagi tret
del calaix això que vaig escriure fa tant de temps, i que
ho vaig escriure «sota d'un cel quadriculat i estrany»,
sota del cel d una finestra enreixada. Que ho vaig es¬

criure, per tant, des de la joventut, des de l'ira, des de
l'inconformisme, no des del pacte. Des del desafiament,
no des del compromís. He volgut veure si m'hi podria
reconèixer. Si em podria reconèixer en el noi del clot, o
en els soldats i comandants de l'altra banda del riu. Si
em podria reconèixer, després d'anys i panys de fer, de
mirar de construir, de reeixir i de fracassar, si em po¬
dria reconèixer —dic— en la fe i en l'esperança meves
d'ara fa setze anys, en la fidelitat i en l'acceptació del
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risc, i en l'azimut de la ruta d'ara fa setze anys. En l'azi¬
mut, en la direcció, en el sentit de la marxa.

La publicació d'aquests textos és ja la resposta. Com
vaig fer, i ho explico a Des dels turons a l'altra banda
del riu, l'any 1950, que vaig fer balanç i l'any 1954, que
en vaig tornar a fer, ara —a la primavera de 1978— el
qui escriu s'interroga sobre el sentit de la seva vida i del
seu camí, i ho fa tenint al davant la imatge de l'home
jove i lliure que era ara fa vint anys. S'interroga sobre
la seva fidelitat, però també sobre la seva eficàcia. Sobre
la seva eficàcia al servei del seu poble. I no en queda
content, però en queda amb el convenciment que ha de
continuar, i que ha de continuar en la línia de sempre.
Que en la línia de sempre ha de contribuir a allargar la
rastellera de petjades que menen cap a la plenitud del
seu poble.

Quan repasso les coses que he fet bé i malament, de
fa vint anys ençà, en trobo sempre una que ha estat un
dels meus grans orgulls, i alhora una ferida oberta en
la qual molts s'han dedicat a tirar vinagre. Em trobo
amb el fet d'haver contribuït a recrear una mica —de
fet només una mica— la força econòmica del nostre
país.

Potser un dels assaigs d'aquest llibre —«Sempre hi
ha una represa»— pot ajudar a entendre les raons d'a¬
quest aspecte de la meva activitat. No aspiro a fer-me
entendre, o a fer-me perdonar l'èxit, per part dels qui
sempre m'atacaran perquè per raons polítiques, o pel
que sigui, aspiren a erosionar la meva imatge. Simple¬
ment dic que aquestes pàgines, i algunes altres de poste-
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riors que algun dia publicaré, poden ajudar a entendre
la gènesi d'alguns fets que han tingut una certa impor¬
tància en la història econòmica més recent de Catalunya.
Fets, l'arrel dels quals cal trobar més en Bergson i Es-
priu que en el llibre de comptabilitat. «La poesia —deia—,
la poesia és premissa d'eficàcia econòmica.» Si això ho
digués algú que no ha fet res, que no ha fet res sobretot
en el camp econòmic, podria semblar que és un pobre
idealista, un tocacampanes. Però aquest no és el meu
cas. No seria prudent per tant oblidar això : que en tot,
també en economia, la voluntat de crear compta tant
com el determinismes, que al capdavall són resultat de
sumes i restes equivocades.

I després d'aquest breu parèntesi econòmic torno, i
acabo, al fil roig d'aquest recull, al seu sentit i a la seva

raó de ser. Jo sé molt bé que aquest llibre està desfasat.
I sé molt bé que potser per prudència no l'hauria de
publicar. Quina imprudència més gran no és confessar,
entre altres coses, que hom ha llegit i que comprèn Faulk¬
ner. És segur que algú agafarà aquest paràgraf, o
algun altre, en farà un muntatge —aïllat de tot, aïllat
del context, aïllat de la meva vida— i en farà arma con¬

tra meu. Hi estic acostumat. Ja va passar quelcom de
semblant —i no per mor de Faulkner— ara fa quinze
anys, que gent que s'havia quedat a casa em va acusar
—estant jo a la presó per haver defensat Catalunya i el
dret de vaga i la llibertat de tots i de tothom—, em va
acusar, dic, de poc demòcrata. I això s'ha repetit tants i
tants cops després, per tants i tants motius i amb tantes
i tantes excuses.
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Sé molt bé tot això. Però aquest no és un llibre polí¬
tic, tàctic o basat en el càlcul. Tampoc no és trapacer.
És un testimoni. I no hi fa res que ara jo sigui un home
públic, un polític. El poble m'ha de conèixer tal com
sóc: bastant pitjor del que jo mateix voldria, i una mica
millor del que alguns sistemàticament em presenten.

No pretenc que sigui un llibre bo. Ni actual. Ja sé,
ja ho he dit, que està desfasat. Només pretenc que sigui
un llibre autèntic. I de fet només és el testimoni d'una
passió: la passió de Catalunya.

Premià de Dalt, maig de 1978
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DES DELS TURONS A L'ALTRA BANDA DEL RIU

El nostre món occidental corre el perill de caure en
el conformisme escèptic i en el cofoisme tècnic i, per
tant, d'ensorrar-se en un futur no llunyà en l'esterilitat i
l'esclavitud. I en aquest món occidental Catalunya és,
alhora, com una mena de desferra i com un punt d'es¬
perança.

I no és pas que a Europa i al món les coses vagin
malament, no. Al contrari. En més d'un aspecte les co¬
ses van molt bé i el futur es presenta prometedor, àdhuc
engrescador. Mai com ara no s'havien obert a la Huma¬
nitat unes perspectives tan formidables. La conquesta
de l'espai extraplanetari ja és un fet, el progrés econò¬
mic és general i intens, el nivell de vida millora arreu i
la justícia social guanya posicions, els vells continents
adormits es posen en marxa, els deserts floreixen. Deci¬
didament, el món va endavant. I no es veuen a l'ho¬
ritzó núvols amenaçadors, llevat d'un, la guerra, horro¬
rós, però per ara molt problemàtic.

Tot això és veritat, però no ho és menys que ens es¬
tem extraviant.

El qui escriu és un català molt sensible a I'entusiasme
que l'actual evolució del món pot desvetllar en un espe¬
rit progressista, obert a l'esperança i posseït de fe en els
destins de l'home. Aquesta li sembla una autodefinició
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útil, en aquest cas. Util, sobretot, per als qui es preguntin
per què avui s'asseu a escriure, i a escriure concretament
sobre aquest tema.

Si el qui escriu no fos català, probablement no po¬
dria escriure com ara ho fa. Potser ni escriuria. Ni li

passaria pel cap la idea de recórrer als mestres d'energia.
Es deixaria anar pel pendent engrescador del món d'avui,
seria dominat per la frisança de produir més, de viure
més bé, de fer florir deserts, d'ensenyar a caminar nous

pobles negres i grocs, de fer potable l'aigua del mar, de
colonitzar la regió de l'Amazones o Alaska o qualsevol
zona endarrerida de la conca mediterrània, de fer possi¬
ble l'accés de les grans masses a la cultura i a l'art. Es
deixaria dominar per qualsevol d'aquests impulsos gran¬
diosos i generosos. Avui tot és possible als homes de fe
i als homes audaços. I submergit en l'immens remolí que
forja un món nou, probablement no s'aturaria a meditar
ni sentiria la necessitat d'escriure.

Si escriu és perquè és català, és a dir, perquè no s'ha
pogut inserir de ple en aquesta gran marxa endavant,
en aquesta gran volada del món d'avui. Si escriu és per¬
què pertany a un poble que ha estat deixat al marge, com
les aigües voreres d'un riu ample, que van més a poc a
poc que les del mig del corrent. No és que el seu poble
l'hagi escollida aquesta posició d'arraconament, hi ha
estat impel·lit, i hi és retingut per força. Per una força
que ha aprofitat, diguem-ho tot, unes certes febleses ca¬
talanes. Però el fet és que a un català li és molt difícil
d'incorporar-se a la gran i joiosa processó del món d'avui.

Per això el qui escriu és un insatisfet. Ho és doble¬
ment, no només com a català, sinó com a home que jus¬
tament es trobaria com el peix a l'aigua treballant a fons
en aquesta gran obra comuna de promoció, de desvetlla-
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ment, de conquesta, de justícia, en aquesta gran explosió
de noves energies i en aquest ple acompliment de velles
i utòpiques esperances. És un insatisfet, però no és un
amargat: és un home esperançat. Doblement insatisfet
i doblement esperançat. Esperançat en el futur del seu
país, avui arraconat, però que ell sap ple de possibilitats
i d'energies. I esperançat en el futur del món: més es¬
perançat en el futur del món que molts dels qui ell, des
de la seva barca retinguda a la ribera, veu navegar a
tota vela de cara al demà, i que no s'adonen del mera¬
vellós moment que van vivint ni de la magnitud de la
promesa. Ni s'adonen, tampoc, d'uns certs esculls.

El qui escriu confessa que s'ha posat a escriure pen¬
sant principalment en el seu poble, ple de pietat envers
el seu poble i envers ell mateix. Però tot escrivint ha
anat enfondint en aquestes dues fonts d'inquietud i d'es¬
perança, el seu poble i el món d'avui, en aquestes dues
preocupacions dominants, la nacional i la universal, en

aquests dos aspectes del seu prometeisme cristià que
són el coneixement interior de l'home i la seva afirmació

conqueridora. I tot escrivint s'ha adonat que no escri¬
via només per a uns quants milions de catalans embar¬
rancáis, sinó també per a la gran riuada de les multituds
en marxa.

Quina és la situació de Catalunya, avui? La d'un país
intensament treballat per forces de descomposició, fruit
de la mediocritat d'unes generacions i d'un moment his¬
tòric, atiades, organitzades i curosament conservades per
una situació política hostil. És un país abocat al preci¬
pici de la seva destrucció.
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Entre els motius que l'han conduïda a aquesta situa¬
ció, cal esmentar, en primer lloc, haver estat vençuda en
una guerra. El qui escriu diu exactament que Catalunya
fou vençuda en una guerra. No diu que Catalunya per¬
dés una guerra. És un matís que pot resultar misteriós,
però que algun dia aclarirà. De moment queda en peu,
com un factor molt principal, l'existència d'una derrota
aclaparadora, d'una derrota total, d'una desfeta. El dic¬
cionari diu que una desfeta és una derrota, però això no
és cert : una desfeta és més que una derrota. Un desfet
no és solament un derrotat, és un desconjuntat, un es-
bocinat; no és només un home que es retira, ni tampoc
un home caigut a terra; és un home que no s'aguanta.
Hi ha una gran diferència entre un abatut i un home que
no s'aguanta.

Un altre factor que perpetua l'estat d'indefensió i de
constant perill d'anihilament de Catalunya és que la cons¬
tel·lació de forces espanyoles i mundials ha continuat es¬
sent durant molts anys, a voltes fins i tot paradoxalment,
adversa a Catalunya. Podria fer-se una llarga enumeració,
en to elegíac, de les circumstàncies que durant desenes
d'anys han estat actuant contra Catalunya. I és cert que
aquestes circumstàncies han existit, i que existeixen, i
que el nostre país ha estat víctima d'uns fets desgraciats.
Tot això és cert, tot això ha d'ésser estudiat, sabut, i tin¬
gut en compte. Però no seria espiritualment sa insistir
massa en les circumstàncies, i sobretot no ho seria in¬
sistir només en elles. No seria sa ni seria honorable ni

respondria a la veritat dels fets i de les coses. Puix que
hi ha altres motius que cal escatir. Aquesta tercera cate¬
goria de causes és d'ordre espiritual i mental.

Són causes que no són d'avui ni d'ahir. Les arrosse¬

guem de fa anys. Són anteriors a totes les circumstàn-
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cies hagudes i per haver. Sense aquestes últimes causes
potser no hi hauria hagut guerra o almenys hauria estat
una altra mena de guerra; potser no hi hauria hagut
derrota, o almenys hauria estat una altra mena de derro¬
ta; potser no totes les circumstàncies que després s'han
produït s'haurien donat, o almenys no s'haurien convertit
en aquest vent huracanat que s'ho ha endut tot i ens ha
deixat els arbres pelats, les plantes capolades i els homes
amb un aire de vençuts.

Hi ha unes tares a l'ànima del nostre poble, unes tares
que minen la salut de Catalunya. I que l'arrosseguen cap
a una mortal decadència.

El qui escriu es proposa estudiar aquestes tares.

El qui escriu sap que, justament perquè aquestes ta¬
res existeixen i com un core roseguen el cos malalt; el
qui escriu sap que justament per això, és més, que com
a primera manifestació externa que aquestes tares hi
són, i que viuen en el nostre organisme, alguns possibles
llegidors d'aquest llibre ara el tancaran. Però si encara
no ho han fet cuita a dir-los que no ho facin. Puix que
pot haver-hi qui es desinteressi del fet que els catalans
deixin de parlar la pròpia llengua; pot haver-hi qui es
desinteressi del fet que els catalans deixin de formar una
comunitat pròpia; pot haver-hi qui es desinteressi que
els catalans siguin un poble en ple retrocés econòmic;
però no hi pot haver ningú que no sigui un enemic a fons
de Catalunya, i enemic no segons les regles de l'honor,
més encara, enemic no segons les regles de l'honor cris¬
tià, sinó enemic a l'estil més baix i innoble, no hi pot
haver ningú que no sigui enemic de Catalunya en el sen-
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tit més elemental i més vil del mot, que es pugui desin¬
teressar del fet que l'home català vagi perdent pes espe¬
cífic, vagi perdent categoria i qualitat. Puix que un pro¬
cés de decadència és com l'epidèmia que venia d'Orient,
que no s'aturava a Palerm o a Marsella o allà on deter¬
minaven uns quants savis, sinó que ho empestava tot.
Una decadència és quelcom d'interior que traspua per
totes bandes, com una poma podrida. Quan hi ha un
procés de decadència en marxa ningú no pot sentir-se
tranquil. Ni pot posar en lloc segur les seves riqueses.
Puix que també la decadència ho empesta tot. Ni pot
dir-se «que decaigui això, però no allò»; la decadència
té les seves lleis inexorables, que no són les lleis dels ho¬
mes adinerats o les dels literats o les del poble menut. I
sobretot, no pot dir-se «que decaigui gairebé tot, però
que no decaigui l'home». Puix que el qui més decau, jus¬
tament, és l'home.

Si la decadència no és aturada la llengua es conver¬
tirà en patuès, la densitat cultural del país minvarà, l'e¬
conomia catalana quedarà decandida, els problemes co¬
munitaris de tot ordre s'agreujaran, i moltes coses més,
però sobretot l'home català quedarà disminuït. Serà un
home prim, de poc pes, de poca alçada, encongit. Serà
un pobre home. D'això ningú, absolutament ningú, no
es pot desentendre. Puix que amb pobres homes no es
pot fer res: ni economistes, ni literats, ni reformadors
socials, ni bons torners, ni bons pagesos. Ni savis ni ar¬
tistes. Ni sants.

Per això el qui escriu torna a dir que es disposa a
estudiar les tares que corsequen Catalunya. I que ningú
no té dret a tancar el llibre.

I vol dir una altra cosa. I és que no es proposa es¬
tudiar aquestes tares com un esteta o com un brillant
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estrateg de cafè o com un anatomic. No com un esteta,
no pas perquè una decadència i una putrefacció no pu¬
guin oferir sensacions voluptuoses, sinó perquè el cos i
l'ànima malalts són el propi cos i la pròpia ànima, i, a
més, perquè els estetes li repugnen. No com un brillant
estrateg de cafè, perquè no és dissertant còmodament i
àdhuc voluptuosament que s'aturarà el procés de deca¬
dència, i, a més, també perquè els estrategs de cafè li
repugnen, i li repugnen més com més brillants són. I no
com un anatomic, perquè Catalunya és un cos malalt,
però no un cos mort. És un malalt greu, però no un cas
d'aquells en què el metge s'acomiada cap cot, lúgubre-
ment. És un malalt aixafat, però que té pols, té cons¬
ciència i té, sens dubte, voluntat de viure.

I encara vol fer una altra cosa abans de començar.

Vol fer una confessió de modèstia. No pas de falsa mo¬
dèstia, simplement de modèstia. El qui escriu coneix la
seva insuficiència en el camp del pensament i en el camp
de l'acció. El qui escriu coneix i reconeix la seva total
insuficiència. El qui escriu nota en ell els mateixos cores
que es proposa denunciar. Tot i això, es disposa a es¬
criure. I a actuar. I no és paraula vana, puix que ja ho
ha fet. Als ulls dels homes i als ulls de Déu. El qui escriu
està en la línia del front. Com un soldat més. Amb el
que calgui. Amb la ploma. Amb la paraula. També amb
les armes. Amb la pròpia persona. Com el darrer soldat.
Com el més ínfim dels soldats. O, potser, com el coman¬
dant més ínfim del més ínfim batalló. Però en la línia
del front, i en la primera línia del front. I si per cas Déu
decidia que la batalla s'ha de resoldre justament en la
posició que ell ocupa, si per cas Déu decidia que el seu
batalló ha de dur el pes del combat, que la batalla —amb
la ploma o amb la paraula o amb l'acció econòmica o
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social o amb les armes, sempre amb la persona— ha
de guanyar-se en aquest punt precís, ell, el qui escriu, mo¬
destament, conscient de la seva insuficiència, però agraint
a Déu un honor tan gran i demanant-li fermament la
fortalesa que no té, acceptaria la responsabilitat. No co-

foiament, sinó humilment i temorós de Déu, no donant-
se-les de valent, però decididament.

Com el comandant més ínfim del més ínfim batalló.
Com el soldat més ínfim. Però en la línia del front. En
tots els terrenys, en la línia del front.

Hi hagué un temps en què un dels grans defectes ca¬
talans fou el cofoisme, és a dir, la ximple vanitat de creu¬
re's alguna cosa, de creure's superiors, sovint en qües¬
tions secundàries. El cofoisme és una mena de verba¬
lisme petulant, buit, gratuït i, a més, sovint ofensiu.
D'una agressivitat, per altra banda, inerme.

Avui el cofoisme continua essent un defecte que cal
fustigar en uns certs sectors, però n'hi ha un altre de
més greu i en part de signe contrari, que cada dia fa
més forat: és la pèrdua de confiança en la pròpia força
i en la pròpia capacitat, que va aparellada amb la pèrdua
d'ambició i d'orgull. És una barreja de complex d'inferio¬
ritat, d'encongiment malaltís i d'acceptació resignada. Co¬
mença a haver-hi catalans que adopten una actitud de
semiajupiment, calculada, perquè el destí els passi per
damunt sense tocar-los. El català, avui, ja no apunta
alt, sinó baixet, i si, tot i això, no hi arriba no es diu a
ell mateix que ha errat el tret ique cal enlairar el punt
de mira; diu que s'havia excedit en l'ambició, i que és
l'objectiu el que cal modificar cap avall, no el punt de
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mira cap amunt. Per això hi ha tants catalans que no
tenen fracassos; no tenen fracassos concrets, perquè tota
la seva activitat n'és un. El qui escriu recorda una con¬

gregació de ben enxubats venerables asseguts en còmo¬
des poltrones, que constituïen la flor i nata d'un deter¬
minat ram de l'activitat industrial catalana (el qui escriu
precisa que l'activitat en qüestió no era d'ordre lin¬
güístic ni cultural ni polític ni social, era d'ordre econò¬
mic; el qui escriu té interès a deixar ben clar que no es
tractava de defensar cap llengua ni cap justícia ni cap
dret, es tractava de fer pessetes. Ja es veurà, quan sigui
hora, perquè el qui escriu insisteix que es tractava només
de fer pessetes). El qui escriu pensa amb tristesa en ells,
en l'àuria mediocritat que els envoltava i de com no els
passava pel cap la idea de sortir-ne. Els recorda comen¬

tant les audàcies i les grans lluites dels altres, els grans
triomfs i les grans caigudes dels altres, tot fent la pròpia
via a passos menuts i mesurats, a passos de vell, a pas¬
sos caducs. Tot fent pessetes, però no tantes com els al¬
tres; tot fent cadascú la pròpia feina, però a ritme lent
i desmaiat, no pas apuntant alt sinó apuntant baixet.
Cap d'aquells ben asseguts no era un fracassat, puix que
cap d'ells no s'havia proposat ser un autèntic triomfador.
Però en la vista de tots hi havia un tel de tristor, un no
sé què d'apagat i de vell. En la vista de tots, menys en
la dels conreadors de petites ambicions personals que
tenien uns ullets de fura aplicada i maliciosa. Però tot
petit, tot encofurnat, tot inassequible al fracàs, que no
podria fer diana en aquells homes diminuts portadors de
diminuts projectes.

Hi ha una manera de no perdre mai, que és no aspi¬
rar a la victòria. Hi ha una manera de no tastar l'agror
de la derrota, que és no presentar mai combat i recular
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sempre. Hi ha una manera de no morir, o de morir al
menys possible, que és viure al menys possible. Hi ha
una manera insuperable de no morir, que és no néixer.

Hi ha en tot això un pecat de manca d'orgull i de
manca d'ambició, és a dir, un greu pecat de maltusia-
nisme. I hi ha, com a causa i ensems conseqüència d'a¬
quest maltusianisme, una pèrdua de confiança en nosal¬
tres mateixos.

Cal predicar, a Catalunya, la grandesa, l'ambició i
l'orgull. I cal crear una escola que ensenyi a deslliurar-se
dels neguits, del dubte i dels complexos d'inferioritat.

He dit la grandesa i entenc per això l'alta qualitat,
la voluntat de ser els primers, la universalitat. He dit la
grandesa i que ningú no somrigui! He dit la grandesa i
no rectifico. En aquest somriure es veu ja la mediocritat
de tanta gent nostra, que no ha trobat ridícul construir
un dels millors, més bonics i més grans camps de fut¬
bol del món, però que somriu sorneguera quan es parla
d'aplicar aquest mateix criteri ambiciós a la nostra in¬
dústria, a la nostra Universitat, a la nostra cultura, al
nostre poble en general.

I ja que hem sortit a parlar d'un camp de futbol, di-
guem-ho tot. Quin somriure més universal i més triom¬
fant, ara, en les boques de tants i tants, i de tantes me¬
nes! Penseu que el qui escriu és un ben pobre xicot quan
es rebaixa a parlar d'un tema així. El qui escriu no va al
futbol, des d'aquella època d'en Basora i d'en Cèsar.
Aleshores, cada diumenge participava del gran espectacle
i vivia intensament l'emoció d'un partit disputat per un
equip fondament estimat. Però d'això ja fa molts anys.
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Potser d'aquí a un temps, quan el seu fill gran tingui
més edat, hi tornarà. Però, de moment, l'únic futbol que
a voltes l'atreu és el que practiquen els equips d'aficio¬
nats en camps oberts, el diumenge al matí. S'hi atura una
estona per a fruir, no pas del futbol, que sol ser ben
pobre, sinó de la contemplació d'uns joves lliurats fe-
brilment a una lluita esportiva. Admira l'espectacle d'in¬
tensa vivor, de la fortalesa de cos i d'esperit, de discipli¬
na i de col·laboració, de voluntat de victòria que pot ser
un partit de futbol. I aquí s'acaba el seu contacte actual
amb el futbol. Però, en canvi, l'ha fet pensar molt tota
aquesta història del camp i del seu club. Puix aquest club
constitueix avui una de les poques, poquíssimes manifes¬
tacions massives i una mica lliures de signe català. D'un
to molt arran de terra, si es vol, però autèntica. I l'es¬
tudi d'aquest fenomen ensenya més sobre l'estat actual
de Catalunya que tota la saviesa empaperada, dels sociò¬
legs erudits.

I què ens diu aquest estudi? Ens diu moltes coses. Co¬
ses bones i coses dolentes. Concretament ens en diu
dues que són consoladores. Ens diu que la massa del nos¬
tre poble continua essent capaç de sentir una pregona
tendresa per quelcom que respon a la seva íntima ma¬
nera d'ésser, i ens diu també que la massa del nostre po¬
ble continua estant posseïda per una ardorosa exigèn¬
cia, per una voluntat, no sempre ben orientada ni sem¬
pre reeixida, però poderosa, d'anar endavant, per una
constant aspiració als primers llocs. I això també en els
moments de derrota i d'ofec, també quan tot trontolla i
les més altes il·lusions cauen fetes trossos.

Això és consolador, perquè la tendresa i la voluntat
d'anar amunt, que són factors essencials en la vida d'un
poble, no poden manifestar-se aquí sí i allà no. Si es ma-
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nifesten en un indret determinat, per específic que sigui,
és que hi són, i és això l'important: que hi siguin. Treu¬
re'n tot el suc, fer-les rendir al màxim i en els punts pre¬
cisos és ja feina dels dirigents... (1).

) El qui escriu adverteix que aquest dessolidaritzar-se
amb les generacions precedents no pot ésser pres com a
norma. Que això no seria espiritualment sa ni honorable.
Que això aniria contra el sentit de comunitat. El qui
escriu adverteix que els joves estan obligats a fer-se càr¬
rec dels pecats dels grans. I a establir amb ells un relleu
eficaç: un relleu que pot basar-se en la contradicció o en
el més complet acord, però sempre en l'adequació. I
sempre, també, en el respecte afectuós. Però amb una
condició, i és que els grans no es dediquin a instal·lar
en els joves el sentiment de frustració que ells porten a
dintre. En una paraula, que els grans no es dediquin
a envellir els joves.

Per això el qui escriu adverteix ben clarament que
nosaltres no som responsables d'aquesta imprevisió. Que
nosaltres ens farem càrrec de la situació creada per aques¬
ta imprevisió, i per les circumstàncies que els pseudo-
dirigents silencien, i per la mediocritat i el maltusianis-
me de tants i tants. Ens farem càrrec de la situació, però
no de la responsabilitat de la imprevisió. I que, sobre¬
tot, no ens farem càrrec del sentiment de culpabilitat i
d'incapacitat que aquesta imprevisió comporta.

I diu també, el qui escriu, que el pseudo-dirigent en

(1) Aquests punts corresponen a pàgines perdudes en treure clan¬
destinament els papers de la presó.
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qüestió, per inconsciència, per insuficiència o per malí¬
cia, està cometent un acte de sabotatge moral.

Mai no s'insistirà prou en la naturalesa i en la gravetat
d'aquesta campanya contra la nostra moral. Això, més
que cap altra cosa, ens pot deixar del tot indefensos. Con¬
sisteix a fer-nos disputar un combat de boxa amb una
mà lligada a l'esquena, contra un adversari que lluita
amb totes dues i que ens atonyina; i en acabar s'acosta
un fals amic amb aire compadit i paternal a dir-nos: «És
que no en saps». I això es repeteix una vegada i una al¬
tra i una altra. I cada cop ve el fals amic o alguna per¬
sona que passa per entesa i respectable, però que no ho
és, a dir-nos que és que no en sabem. I acabem creient-
nos-ho, fins al punt que ja no caldria que vingués ningú
a dir-nos-ho: nosaltres mateixos ens anem repetint: «No
en sabem, no en sabem, no en sabem». L'únic que do¬
mina la nostra ment és aquesta angoixosa i paralitzant
resposta: «No en sabem». A vegades, fins i tot, l'enemic
que ens acaba d'apallissar ve sol·lícit i molt cavaller a

aixecar-nos i amb un fals aire apesarat ens ajuda a curar
les ferides que probablement no existirien si el combat
s'hagués disputat segons regles honorables : després de
la derrota, la humiliació. Enemics i falsos amics ens po¬
sen afectuosament la mà a l'espatlla i ens tracten amb
tant d'afecte! Només s'enfaden quan diem que volem
tornar al ring o simplement a entrenar-nos; aleshores
ens recorden la nostra incapacitat, ens donen consells, ens
fan pensar en la pallissa que ens caurà a sobre. I men¬
trestant es van assegurant que la mà continua ben lli¬
gada.
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Aquest és el mecanisme del tractament desmoralitza¬
dor a què estem sotmesos.

És una refinada barreja de brutalitat i de subtilitat.
A mesura que el temps passa i el sentiment de la pròpia
incapacitat ens va penetrant, la brutalitat es fa menys
necessària. Arribarà a ésser supèrflua.

Es tracta d'un procés summament perillós. Com deia,
ens pot dur a la més total indefensió. És un procedi¬
ment hàbil d'anihilar homes i pobles sencers, de margi¬
nar-los, de fer-ne petits éssers insignificants i grotescos.
És un tractament que fa possible, en primer lloc, la for¬
ça bruta i la perversió de principis dels seus iniciadors,
i la baixesa o la inconsciència en altres casos dels qui
fan el paper de falsos amics; i després l'ús persistent
i insinuant de la tècnica propagandística i de la ciència
psicològica. Però de fet es tracta d'un mecanisme molt
senzill i, en el fons, fàcil de desmuntar. Tota la màquina
depèn d'un sol cargol, tot el procés d'enviliment mental
i espiritual d'un poble pot ser de sobte interromput i pot
produir-se una reacció formidable, per molts inesperada
(puix que són molts, amics i també enemics, els qui han
arribat a trobar natural i a creure innat el fet de portar
la mà lligada), si es dóna un sol fet salvador, i és que la
víctima s'adoni del que passa. Que la víctima s'adoni
que està lligada, i que això no és normal. Però justament
perquè és un mecanisme fràgil està tan i tan ben guardat.

Cal predicar la grandesa, l'ambició i l'orgull. Per a
dir-ho amb una sola paraula més precisa, més bella i
també d'una cadència més cristiana, cal predicar la mag¬
nanimitat. És a dir, cal predicar que hem d'aspirar a
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les coses grans i nobles, i no a les deixalles. Que hem
d'aspirar a l'alta qualitat, a la màxima plenitud possible
en tots els ordres i no a la trista mediocritat. A les àm¬
plies perspectives, als horitzons lluminosos, a la universa¬
litat, i no a les visions esquifides i als objectius mínims.
A la conquesta del futur i no a una masturbatoria reme-
moració del passat.

Potser no som a temps de salvar tota una generació
que ja ha naufragat. Tota una generació submisa que por¬
ta una corda al coll. Tota una generació que ha dimitit.
Tota una generació fracassada. Tota una generació des¬
graciada. Tota una generació trinxada. Tota una gene¬
ració que no ha pogut superar uns cops rudíssims. Tota
una generació que fa pena. Tota una generació que esti¬
mem i compadim.

Però som a temps de salvar una altra generació, la que
puja, la que arriba, la que es va badant.

No som durs amb els homes de la generació passada.
Són carn de la nostra carn. Són els nostres pares o els
nostres germans grans. Els estimem i els compadim. I
els diem que encara es poden salvar. Però no com alguns
d'ells pretenen. No pel camí de l'èxit fals. No pel camí
de la vanitat ni pel de la frivolitat. No fent l'elogi de la
mediocritat, ja que ells no n'han pogut sortir. Ni intentant
fer creure que el fracàs no ha existit. Ni falsificant un
balanç. Ni molt menys associant-se a l'obra de destruc¬
ció de la joventut. No negant que hi ha hagut fracàs, sinó
donant testimoni del fracàs.

És una generació derrotada en tota la línia. No del
tot per culpa seva; per culpa de fets desgraciats, per
culpa també, potser, dels seus mestres i dels seus pares.
No del tot per culpa seva, és més, no principalment per
culpa seva. Però fracassada, desconjuntada, dispersada.
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Fracassada, i sense grandesa en el fracàs. Empantanega-
da, disminuïda, mediocratitzada. Derrotada en tota la
línia i en plena desbandada. Desmoralitzada. Sense estat
major, sense caps subalterns, sense organització de com¬
bat. Sense contacte entre les unitats. Sense unitats. Una
generació que no és un exèrcit, sinó una immensa massa
amorfa. Que fuig.

No és hora d'escatir responsabilitats. Sabem que la
van enviar al front amb armament antiquat i instruc¬
ció insuficient, i sense moral de combat. Ho sabem. I
ara els veiem arribar, immens reflux de derrotats, i els
compadim. I els estimem. I plorem per ells i amb ells.
Ho sabem. Però no és hora d'escatir responsabilitats.
Això vindrà després. Quan la guerra s'haurà acabat. Puix
que la guerra no s'ha acabat. Ara és l'hora d'aturar l'ofen-
siva enemiga, implacable, desastrosa, inundant.

Des dels turons que hem ocupat, a l'altra banda del
riu, els comandants de les forces de refresc us veiem
refluir en un immens desordre. I baixem a abraçar-vos.
A dir-vos que encara hi som nosaltres. I plorem amb els
derrotats, amb els abatuts, amb els avergonyits, amb
els desesperats, fins i tot amb els mals soldats. Puix
que sou dels nostres, i en vosaltres hem estat derrotats,
abatuts, ridiculitzats. Però no plorem amb els qui ga-

llegen, amb els qui arriben els primers coberts de me¬
dalles, amb els qui se les donen de valents, amb els qui
volen canviar el desastre en triomf, sobre el paper. Puix
que d'aquests també n'hi ha. I també hi ha desertors.

Benvinguts sigueu, els derrotats. Torneu a ser entre
amics. Però, atenció, no desmoralitzeu les tropes de re¬
forç que hi ha darrera els turons. I que d'ací a un mo¬
ment trauran el cap. No pretengueu retirar-vos a través
de les posicions que ocupen. Els ferits, els fugitius i els
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desmoralitzats no es retiren pels mateixos camins per on
les forces de refresc aflueixen al front. La vostra derrota
és greu, però encara quedem nosaltres. Ara bé, darrera
nostre ja no hi ha ningú. No resteu valor combatiu als
nous regiments amb les vostres lamentacions. Van arri¬
bant, ben formats, amb estat major, amb caps subalterns,
amb organització de combat. Són un exèrcit. Potser en¬
cara petit comparat amb el d'enfront, però un exèrcit.
I amb moral de combat. I amb moral de victòria. No els

submergiu en els vostres planys i en les vostres excuses,
en el vostre desànim. Retireu-vos. Teniu raó, la culpa no
és tota vostra, però no hi fa res: estalvieu a l'exèrcit no¬
vell l'espectacle de la derrota sense grandesa i sense he¬
roisme i, sobretot, no li feu el tort de dir-li que ell també
serà vençut. Puix que està per veure. Està per veure si el
tremp dels nous regiments és millor que el vostre.

Retireu-vos, però no tots. Que no es retirin els ho¬
mes d'excepció que encara resisteixen. Que no es retiri
aquell sergent anònim que amb la seva secció ha empla¬
çat una metralladora dalt d'un penya-segat, i aguanta.
0 aquell altre que fins i tot ha contraatacat. No perquè
li ho hagi manat ningú, puix que ja no hi ha caps que
manin ni correus que trametin ordres, sinó perquè ha
vist que l'enemic us encalçava de massa prop. O per ver¬

gonya i per dignitat ferida, per salvar una engruna de
l'honor de tot un exèrcit fugitiu. O potser ho ha fet per¬
què es pugui dir que hi hagué lluita. O potser també
perquè demà al matí, mitja hora abans d'entrar en com¬
bat, els comandants dels novells regiments puguem reunir
els nostres soldats i llegir-los que ha estat concedida la
Medalla al Valor de primera classe al soldat Joan Serra
1 Martí, per la seva heroica defensa de la cota X. I que
això sigui veritat: que sigui veritat que el soldat Joan
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Serra i Martí va defensar heroicament la cota X. Que
no sigui un heroisme sobre el paper. Que no sigui una
medalla d'aquestes que a voltes es concedeixen els de
l'Estat Major.

Que tots aquests no es retirin. Que no es retirin els
qui continuen lluitant. Puix que ells marquen el camí
del contraatac, si és que aconsegueixen mantenir la posi¬
ció. I salven l'honor i, per tant, la pròpia estima dels no¬
vells soldats, si sucumbeixen. «Es concedeix pòstumament
la Medalla al Valor de primera classe al soldat Joan
Serra i Martí per la seva heroica defensa...»

Quedem, doncs, que us retirareu per camins amagats.
Sense fressa. No enganyem els nostres joves soldats dient-
los que hem aconseguit una victòria formidable. No.
Però no els volem lliurar a la desbandada i al pànic. Els
direm la veritat. Els direm que heu estat derrotats, du¬
rament derrotats, i els direm que són la darrera esperan¬
ça de la Pàtria; els direm que la situació és molt greu;
i els direm que el sergent Josep Sala i Martínez continua
resistint, i que el soldat Joan Serra i Martí ha mort he¬
roicament defensant la cota X. I entrarem en combat.
I mentrestant els comandants, cadascun al seu lloc de co¬

mandament, demanarem a Déu, amb fervor, que ens doni
la victòria.

Decididament ja no som a temps de reestructurar
espiritualment, mentalment i materialment una genera¬
ció trinxada. Ni de donar-li una visió magnànima del
món, de la Pàtria, d'ells mateixos. S'han habituat a la
derrota. S'han habituat, alguns, a interpretar capciosa-
ment la derrota, a fer-ne quelcom de natural i lògic, o
a disfressar-la de falsa victòria. S'han habituat a la sub¬
missió. I als papers secundaris. Abandonats, dispersats,
s'han abandonat a les petites accions sense projecció en
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el futur i sense enquadrament en un pla general. Estan
xops, els uns d'estúpid cofoisme, els altres d'amarg sen¬
timent de frustració. Per tot això hem de posar en ells
la nostra tendresa i el nostre afecte, però no la nostra
esperança.

L'esperança està en nosaltres, i en els qui vénen
darrera nostre. En això no hi ha envaniment. L'esperança
està en nosaltres, perquè no hem estat vençuts. I perquè
no hem pactat amb la derrota; tampoc amb les derrotes
honorables que alguns cansats volen equiparar a victò¬
ries. Perquè en petits combats de descoberta hem fet bon
paper. Perquè hem ocupat posicions en els turons a l'al-
tra banda del riu, en bon ordre de combat. I perquè con¬
tinuem practicant una instrucció intensiva.

No som a temps de reorganitzar espiritualment, men¬
talment, materialment la generació trinxada. No som a

temps de refer un exèrcit destrossat. Però podem edu¬
car-nos, i educar els qui ens segueixen, en el fervor i no
en l'escepticisme, en la joventut i no en la progènie. En
l'ànsia de grandesa, en l'ambició i l'orgull. En la mag¬
nanimitat. En les quatre virtuts morals, que són la pru¬
dència, la justícia, la fortalesa i la temprança, i no en les
quatre fal·làcies morals, que són el fals seny, la paciència
servil, el pacifisme confortable i l'escrúpol.

Podem educar-nos i educar els qui ens segueixen en
la magnanimitat, perquè hi ha base. Positivament, hi ha
base. Tampoc en això no hi ha envaniment. Tampoc en
això no hi ha un judici de valor sobre la nostra generació.
Hi ha molt més: hi ha un judici de valor sobre el nostre
poble. Hi ha un judici sobre el valor permanent del
nostre poble. Sobre el seu valor de sempre. No sobre el
seu valor d'avui, d'ahir o d'abans-d'ahir. Sobre el seu

valor de base. No sobre el valor d'un moment àlgid,

37



d'una primavera esplèndida. Sobre el seu valor mesurat
només en el que té de greny. No en l'afegit de les cons¬
truccions fràgils que poden haver-s'hi edificat damunt.

Podem educar-nos, i educar els qui ens segueixen, en
la magnanimitat, perquè no som un poble vulgar. Fa
més de mil anys que, a través d'alts i baixos, no som
un poble vulgar.

Puix que és cert el que abans dèiem: que cal no atu¬
rar-se mirant el passat, que cal no sucumbir al plaer
morbós del record melangiós i de l'enfebrament imagi¬
natiu. Però també ho és que en el passat, hi tenim les
arrels; que traginem tot el nostre passat, bo i dolent; que
som passat condensat i actualitzat; passat alliberat, és a
dir, passat no fixat encara, passat no empresonat, passat
dinàmic, passat que viu. I que cal, per tant, girar l'es¬
guard enrera. Per a pesar el passat. Per a interrogar el
passat. Per a mobilitzar el passat. Per a transformar en
energia la història immobilitzada.

Hem pesat el passat i ha donat un bon pes. Hem in¬
terrogat el passat i ha donat un bon dring. Hem sumat
i hem restat. Hem sumat i hem restat més de mil anys, i
el balanç ha estat bo. I també hem sumat i hem restat
per exercicis, de cinquanta anys. Hi ha hagut exercicis
bons, i n'hi ha hagut de dolents. Però mai no hem vist
que Catalunya fes fallida. I a nosaltres mateixos ens ha
estranyat, que no hagi fet fallida. Puix que no ens hem
limitat a mirar enrera en la direcció d'on venim, només.
També hem mirat entorn. Entorn i enrera. I hem anat

veient fallides immenses. Però nosaltres no hem fet fa¬
llida. Nosaltres hem perdut moltes batalles, i hem per¬
dut imperis. En la llista de la resta hem apuntat Pere el
Catòlic, i l'hem pesat amb una balança que pesa buits, i
hem anotat una xifra seguida de molts zeros, amb l'any
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al costat: 1213. I n'hem pesat d'altres com aquest. N'hem
pesat alguns de molts recents, i els hem anotat amb l'any
al costat: 1936. I hem fet balanç global —i també l'hem
datat: 1961— i hem vist, amb números, que estem mala¬
ment. Però no hem fet fallida. I no hem posat una doble
ratlla al peu del balanç, una doble ratlla d'aquestes que
tanquen. L'hem posada al peu del de 1961, però no al peu
del balanç global: aquest queda obert. Obert en el llibre
dels homes i en el gran llibre de Déu. Puix que no hem
fet fallida. Continuem en peu. I és veritat que restem,
però també sumem. També sumem.

Hem estudiat a fons el balanç dels últims anys. I hem
vist noms nous a la columna de les sumes, tots amb la
data: 1950 (que és quan comença el nou exercici), 1951,
1952..., 1956, 1957..., 1960, 1961. I també fets. Noms i
fets que coneixem els comandants dels novells batallons,
noms i fets que no coneixen els ja no soldats de la gran
desbandada. Per això ells diuen que hem fet fallida: per¬
què coneixen els noms i els fets de la columna de les
restes. També els coneixem nosaltres; però a més conei¬
xem els noms i els fets de la columna de les sumes. I hem
comptat les reserves. Hem posat a prova el greny. Sa¬
bem que no hem fet fallida i que no hi ha motiu per a
fer-ne. Si no és que nosaltres mateixos ho cremem tot
per cobrar la prima de l'assegurança. Que seria una prima
baixa.

Als qui hem estudiat el balanç des del començament
el que ens ha sorprès no és que hi hagi hagut mals exer¬
cicis, ni que el darrer exercici quinquennal hagi acabat
desastrosament. El que ens ha sorprès és que tal com
han anat les coses mai no hàgim fet fallida. I més ençà,
el que ens ha sorprès és que no hi hagués una doble rat¬
lla gruixuda al peu del balanç recapitulatiu de l'any
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1950. Puix que semblava que hi havia d'ésser. Però no
hi era. El balanç quedava obert. Esperant l'any 2000. El
que ens ha sorprès és que no s'hagi fet fallida fa molts i
molts anys, fa centenars d'anys. Com tants altres pobles
semblants al nostre, de tot Europa. Que no es fes fallida
quan tots ells van fer-ne. Que ja no se'n canta ni gall ni
gallina. Que ja no sumen ni resten.

I hem comprès que això només s'explica acceptant
que no érem un poble vulgar. A molts els ha costat, i a
alguns els costa encara d'acceptar-ho. Però no ho som.
Puix que, altrament, hauríem fet fallida. Com tants altres
de més forts, de més ben plaçais, de més ben constituïts
o que han tingut millors oportunitats.

Hem comprès que això s'explica perquè som un poble
que suma. Que resta, però que també suma. Que incan¬
sablement suma. Que fins i tot, quan resta, suma una
mica. I que som molts a sumar. A sumar poquet a vol¬
tes, però molts a sumar. Tants, que sempre n'hi ha un o
altre que suma. Sovint, els qui sumen remenen quanti¬
tats més petites que els qui resten. Però són molts. Per
això la llista dels qui sumen és molt més llarga. I a
estones també molt més anònima. Però al capdavall és
suma més que no és resta. I això sempre, d'ençà de fa
més de mil anys.

Restem, però també sumem. I l'exemple vivent del
nostre poble, i l'estudi minuciós del balanç de més de
vint exercicis, ens ha fet comprendre que per als pobles
val allò que Péguy deia de les filosofies: que el que

compta en elles són els plens, no els buits. És a dir, que el
que compta són les sumes, molt més que les restes. Com
en tot el que és fruit de l'esperit i de la llibertat. Com en
tot el que és creació.

Hi ha gent a qui encara costa entendre que no som
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un poble vulgar. A força de casa. A molts de fora. I no
s'adonen que rebaixant-nos es rebaixen. Els de casa. I
també els de fora. Puix que si fóssim un poble vulgar
que no ha fet fallida significaria, atesa la forma com
aquest problema s'ha plantejat històricament, que el po¬
ble veí també és un poble vulgar. Tan vulgar com nosal¬
tres. I això no és cert. El poble veí no és un poble vulgar.
I nosaltres tampoc.

Arreu d'Europa l'arbre poderós ha xuclat la saba de
l'arbre petit que tenia al costat. I se n'ha enriquit. En
alguns casos especialment feliços se n'ha enriquit enri¬
quint-lo: li ha xuclat saba, però també li n'ha donat. I
s'han fos en un sol arbre. Amorosament. Però aquí, no.

Aquí l'arbre gros ha tapat el petit. Només l'ha tapat; no
l'ha destruït; tampoc no l'ha assimilat amorosament. I
alguns creuen que l'arbre gros ha fracassat. Alguns creuen

que l'arbre gros és un arbre vulgar, perquè ha de tole¬
rar un arbre petit al seu costat. I que el petit també
és vulgar perquè és petit. I no s'adonen que és que són
diferents. No s'adonen que l'arbre gros és un roure i el
petit un fruiter. No s'adonen que podrien arribar a fer
bona parella. Ni que la fruita amb gust de gla no val res.
I els irrita que el fruiter continuï donant fruita. No hi fa
res que doni fruita bona; és justament perquè la dóna
bona i no borda que li ho tenen prohibit. Perquè li ho
tenen prohibit. Per això l'han escapçat. Però de la soca
han sortit nous brots. Encara no dóna fruita, però ja ha
tornat a florir. I s'ha vestit de verd, color d'esperança.

El qui escriu vol fer un petit incís. No pas per gust
de parlar d'ell, sinó per a demostrar que sap el que es
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diu. Si ha parlat tant de balanços és perquè els ha estu¬
diat molt. Cada any en fa. I cada quinquenni. En va fer
l'any 1950, quan es va tancar el primer exercici semise-
cular d'aquest segle. I si Déu li dóna vida en tornarà a
fer l'any 2000. Es farà ajudar pels seus fills. I també pels
seus néts.

El balanç de 1950 fou especialment laboriós. Era un

balanç de 50 anys: 1900-1949. I ell molt jove per a fer-lo
tot sol. No el va acabar fins el mes de setembre. I un

dia, es va asseure amb tots els papers sobre la taula des-
parada. Va acabar de sumar les columnes; les va repas¬
sar. Partida per partida. I va arribar a una conclusió
desastrosa: la fallida era imminent i ineluctable. Ho va
tornar a repassar tot. Va sumar de baix a dalt i de dalt
a baix. Amb el mateix resultat.

Tristament va posar una doble ratlla al peu del ba¬
lanç. Va tancar el balanç. Definitivament. I el va datar.
No era ni l'u, que és el dia que a Núria celebren Sant
Gil, ni el vuit, que és el dia de les Mares de Déu troba¬
des, ni el vint-i-u, que és Sant Mateu, patró d'una mun¬
tanya de la infantesa, ni el vint-i-nou, que és Sant Miquel,dia, a la seva comarca, d'anar a collir garrofes. Tampoc
no era el dia 15: se'n recordaria. Ni el vint-i-quatre, festade la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona, itambé dels presos. No era cap dia d'aquests: era un dia
qualsevol. Barcelona, un dia qualsevol del mes de setem¬
bre de 1950.

Va ordenar els papers i els va desar en un calaix. I va
tancar amb clau. Per sempre més.

S'assegué a esperar la fallida. Va esperar uns quants
anys. Pot semblar sorprenent, però és així : el qui escriu
va plegar.

Fins que quatre anys més tard va tornar a fer balanç.
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Perquè no comprenia que la fallida encara no s'hagués
produït. Va estripar la darrera pàgina de l'últim balanç
recapitulatiu. Per això no pot precisar la data exacta del
mes de setembre de 1950; en canvi la de la represa sí
que hi consta: era el mes d'abril, el més prometedor de
tots, el vint-i-vuit, un dia després de la Mare de Déu de
Montserrat i cinc després de Sant Jordi. I en la nova pà¬
gina va anar apuntant les entrades i sortides que hi ha¬
via hagut d'ençà del trenta-u de desembre de 1949. Va
constatar que es continuava restant molt, en alguns as¬
pectes, més que mai, però que també se sumava més. I
va intuir una gran veritat: que mentre se suma no es
mor.

Tot això ha vingut perquè deia que podem educar-nos,
i educar els qui ens segueixen, en la magnanimitat, puix
que no som un poble vulgar. L'estudi de més de vint
balanços semiseculars ho demostra. I la rebrotada d'avui
ho confirma. I deia que, per tant, els apressats enterra¬
dors es precipiten, els uns per ignorància, els altres per
malícia, i alguns de casa per deslliurar-se de la pròpia
responsabilitat. Perquè no és mort un poble que ha do¬
nat, no fa gaires anys, una floració esplèndida, i que
avui, en ple hivern encara, torna a treure lluc.

Però és cert, en canvi, que pot morir.
Ara al qui escriu li ve a la memòria el record d'un

mestre malaguanyat. D'un professor comandant de bata¬
lló en el gran exèrcit derrotat. El qui escriu recorda com
en va fer la coneixença. Baixava cada dia a rebre i a
abraçar, i a abraçar-los tendrament, els fugitius en des¬
bandada. Cada dia n'arribaven, desesmats, íntimament
derrotats. Els rebíem amb afecte, perquè eren i són dels
nostres. I els demanàvem que no es convertissin en sa¬
botejadors de la moral del nou exèrcit. Tots eren i són
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amics nostres, germans nostres: també els soldats porucs
i els comandants ineptes. Només als qui s'aprofitaven i
s'aprofiten de la desbandada per a saquejar, només als
cultivadors del desordre i la desmoralització, només als de¬
sertors, només als agents de l'enemic, i també als falsos
valents, als retòrics, als capitans aranya, només a aquests
rebíem i rebem fredament, hostilment.

Els fugitius anaven arribant. I ens deien : «No hi ha
res a fer». I nosaltres demanàvem: «Però, ¿no hi ha nin¬
gú, no hi ha ningú que resisteixi? Sou els últims? ¿Ja
ve l'enemic?». Però ells, de primer, ni responien. I vin¬
gué una nova onada de fugitius, que ja de lluny ens cri¬
daven: «No hi ha res a fer». I nosaltres tornàvem a pre¬

guntar: «Però, no hi ha ningú que aguanti?». Puix que no
ens vèiem amb cor de lluitar per una causa que no ha¬
gués donat, com a mínim, un defensor heroic. I fou així
com ens vam anar assabentant que el sergent Sala encara
aguantava, i el soldat Serra també. I un dia ens parlaren
del professor, comandant de batalló. D'un batalló desar¬
mat. D'un batalló sense intendència. D'un batalló que

semblava una companyia, o gairebé una secció. Però d'un
batalló. I d'un batalló que resistia.

Fou dels últims d'arribar. Tingué una gran alegria en
veure'ns, puix que no estava segur que quedessin re¬
serves. Ens va demanar que quants érem i que si estàvem
animats. I ens va explicar com havia anat tot: va donar
testimoni de la derrota. No va dissimular res. No es va

excusar. No ens va intentar enganyar. I tot d'una, girant
l'esguard cap als camps trepitjats i les hisendes arruïna¬
des, cap al que havia estat un país bell i esponerós, cap
al que havia estat una primavera esplèndida que l'hivern
anava a cobrir d'un moment a l'altre, girant l'esguard i
fent un gest ample amb el braç, digué: «Em pregunto

44



si tot això ha estat un esplet normal, un bon moment en
un procés amb alts i baixos però ascendent, o bé si ha
estat un epígon». Com hauria pogut dir, si hagués estat
pagès i no universitari: «Em pregunto si tot això ha es¬
tat una primavera prematura que la glaçada de febrer ha
capolat, però que pot rebrotar, o bé si ha estat l'estiuet
de Sant Martí». I ens prenia el braç afectuosament, com
volent-se assegurar que realment hi érem.

I ens deixà, i es va fondre en la fosca del capvespre. El
recordem anant-se'n amb un pas cansat, amples les es¬

patlles, jove encara però amb els cabells molt blancs. I
mai més no ha tornat ni tornarà. Però en conservem el
record d'un bon soldat.

En canvi, ens ha semblat inútil repetir-nos la pregun¬
ta de si aquell esclat fou o no fou un epígon. Puix que
és una pregunta, de moment, sense resposta. La resposta
pertany al futur i al novell exèrcit que espera darrera els
turons a l'altra banda del riu. La resposta no la tenen
els octogenaris il·lustres ni els adults prematurament en¬
vellits, sinó la jove i anònima generació. No la tenen
tampoc els historiadors, sinó els creadors. La pregunta
del professor estava mal formulada. Un epígon no és
mai un epígon per ell mateix. Són els fets i els homes
que vénen darrera d'ells els qui en fan un epígon. Fou
Carles el Temerari el qui féu de Felip el Bo l'epígon bor-
gonyó. I Pere el Catòlic el qui féu d'Alfons I l'epígon
occità. I sense Joana d'Arc, Felip de Valois hauria estat,
potser, l'epígon francès. De la mateixa manera que sense
Joan d'Avis i Nuno Alvares, don Dionís hauria estat,
probablement, l'epígon portuguès.

El professor, bon soldat, era massa historiador. I
feia preguntes d'historiador. Feia preguntes d'home acos¬
tumat a ordenar, a arxivar i a veure clar en el passat.
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Volia veure clar en el futur com veia clar en el passat. I
això no és possible. Com no és possible tenir seguretat
de res, més que del passat. I justament el que interessa
és el futur. I el present en tant que a envistes del futur.
El present en tant que assumpció de la responsabilitat
del futur. I ni el present ni el futur no són ordenables i
arxivables, puix que no són, puix que estan per a fer. I
seran el que els homes els facin.

Nosaltres, els joves i anònims comandants dels no¬

vells batallons, vam pensar això tot veient el profes¬
sor fondre's en la penombra, de la qual no tornarà. I vam
decidir no demanar seguretats de res a ningú, puix que
compreníem que serien fal·lacioses. Segurs només de la
nostra bona voluntat. Segurs només de la nostra dispo¬
nibilitat. Segurs només de la justícia de la nostra causa.

Segurs només del nostre dret a viure. Segurs només de
la bondat de Déu. No segurs de res més. No segurs de la
victòria. Segurs només de la nostra voluntat de victò¬
ria, i no pas solament de victòria moral.

Però una cosa quedava en peu. I hom ha de tenir-la
present. I és que la darrera floració pot convertir-se en
un epígon. Més exacte: que la darrera floració podem
convertir-la en un epígon. I això ho ha de saber fins el
darrer dels nostres soldats. Ha de saber que cadascú de
nosaltres pot convertir en epígon la darrera floració. Però
que no ho és, que no és un epígon. Ha de saber que po¬
dem morir. No solament perquè som moridors, sinó per¬
què, a més, estem malalts. I perquè ens tracten metges
dubtosos o metges sense consciència. Ha de saber que
podem morir. Però ha de saber també que podem no
morir. És més, ha de saber que no hem pas de morir, i
que no morirem si no volem. Ha de saber que pertany
a un poble malalt, però no decrèpit. Ha de saber que per-
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tany a un poble capaç, com pocs, d'esperit de justícia,
anhel de llibertat i voluntat de treball. Ha de saber que

pertany a un poble que té coses .a dir. És més, ha de sa¬
ber que pertany a un poble que no ha de morir, justa¬
ment perquè té coses a dir. Ha de saber que pertany a
un poble capaç de magnanimitat.

Però hi ha metges ineptes que prediquen la mediocri¬
tat. I que en donen testimoni. I hi ha falsos metges i
metges criminals que també la prediquen, puix que sa¬
ben que és una metzina.

Hi ha homes malvats, secundats per homes petits, que
prediquen la resignació i la paciència. I la santa confor¬
mitat. I no és que vulguem negar que la conformitat
pot ser santa, i que la paciència pot ser una virtut cris¬
tiana. Neguem només que ho siguin la conformitat i la
paciència que predica aquesta mena de gent. D'això, pot
dir-se allò que afirmava Péguy d'algunes paciències : que
pertanyen a la categoria de la mandra. I de la covardia,
afegim nosaltres. I també, en alguns, de la iniquitat.

El qui escriu és un cristià. No pas un cristià perfecte
—ni de bon tros—, però sí un cristià sincer. I sap en quin
grau elevat la paciència pot ser magnànima i positiva, i
realment santa. Però justament per això sap també en

quin grau elevadíssim la paciència pot ser també un
recurs de pobra gent. O un element de dominació a mans
de poderosos sense escrúpols. Fins a quin punt la pa¬
ciència pot ser anticristiana. I fins a quin punt pot ser

negadora dels grans valors humans i dels alts destins
dels pobles.
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En arribar a aquest punt el qui escriu ha fet una

pausa i ha rellegit el manuscrit. I ha tornat a sentir la re¬

cança de veure's impedit de participar com cal a la
gran processó del món d'avui, i s'ha reafirmat en la seva

professió de fe anticofoista i universalista, antimediocre
i magnànima. No hi fa res que hagi pecat i que pequi a
voltes de cofoisme i d'antiuniversalisme, de mediocritat
i d'antimagnanimitat. No per això la seva professió de fe
deixa de ser sincera i, a més, orientadora de la seva vida.
Igual que la sincera professió de fe cristiana d'un pe¬
cador.

El cas és que s'ha reafirmat en la seva professió de
fe; en la seva voluntat d'ajudar a modelar d'acord amb
ella, la faç del seu poble. I Déu és testimoni que no
menteix; Déu, i també força homes. Però això no el
salva del fet que els predicadors de la mediocritat, de la
minimització i de la fàcil resignació l'acusin, a ell i als
qui pensen com ell, d'estretor mental i de petitesa d'es¬
perit.

Els qui es dediquen a arruïnar la moral de tot un po¬
ble; els qui s'esforcen a fomentar l'encongiment malal¬
tís en tots els ordres; els còmplices del retrocés econò¬
mic; els responsables de la degradació cultural; els entre-
bancadors de la promoció de tota una classe social; els
artesans de la gradua] desvaloració de tots i cadascun
dels catalans; els qui atempten, cada dia de l'any, contra
valors d'abast universal, com són una cultura, un sentit
de comunitat i un anhel de superació; els qui diuen que
construeixen però només se'ls veu destruir; els qui diuen
que impulsen, però només se'ls veu frenar; tots aquests,
tots aquests que són els mateixos que durant anys i anys
han fet befa dels esforços de tota la Humanitat, i espe¬
cialment d'Europa, per assolir més llibertat, més unitat
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i més progrés, i que ara han d'ésser obligats a semiin-
corporar-se a la seva esperançada i fecunda, per bé que
a vegades dolorosa, marxa endavant, tots aquests diuen
que ells són esperits oberts i universals, i que només ells
són esperits oberts i universals. Però no deixen ni un
sol moment de treballar, aplicats, en llur tasca de dismi¬
nució i de regressió.

N'hi ha que actuen i parlen així per malícia, per ma-
quiavelisme. Fins a un cert punt són d'admirar, puix que
cal una força espiritual gran —negativa, però de gran
magnitud— per a fer el mal conscientment. Són gent ca¬
paç d'odiar profundament. Són de la raça dels ocells de
presa. Són enemics implacables. Tenen una categoria.
Però la gran majoria —per començar gairebé tots els de
casa— fan i diuen el que fan i diuen, justament perquè
no tenen cap categoria. Actuen, no per malícia, sinó per
frivolitat. O per interès personalíssim. O per covardia. O
per vanitat. 0 per qualsevol altre impuls d'home raquí¬
tic. I potser sí que aquestes petites formigues creuen que
el que es duen entre mans és quelcom de positiu i no
una obra d'espoliació en l'ordre moral, en l'ordre social,
en l'ordre econòmic i en l'ordre cultural; potser sí que
no veuen que fan d'escuraplats; potser sí que no s'ado¬
nen que són dels qui resten, a casa i a fora de casa, i no
dels qui sumen. Homes que no comparteixen el dolor de
Catalunya i incapaços de viure l'aventura fascinant d'a¬
quests anys prometeics. El país que estimem i l'època
meravellosa que vivim —la Pàtria en la terra i la Pàtria
en el temps— a mans d'alegres hereus escampa i d'ho¬
mes sense fe. Un dolor agut, com una fiblada.
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Sempre que es parla dels nostres problemes en tant
que poble surt a relluir el tòpic de l'individualisme. En
això tothom està d'acord. Hi ha qui se'n serveix com un
instrument més en la seva campanya de desmoralització.
Són els qui constaten el fet amb secreta, encara que so¬
vint mal dissimulada satisfacció. Hi ha, després, els qui
en parlen dolent-se'n i en to desesperançat. Hi ha fi¬
nalment la multitud dels qui ho han sentit dir i ho
repeteixen. Però tots són sincers. Tothom creu que, real¬
ment, els catalans som uns individualistes ferotges. Tot¬
hom creu que aquest fet explica els nostres desastres i
bona part de la nostra situació d'avui. I molts creuen
també que l'individualisme serà molt difícil de superar
i que probablement ens ensorrarà.

Ho creu tothom.
Doncs bé, el qui escriu afirma que aquest és, avui, un

fals problema o, almenys, un problema desenfocat. Puix
que l'autèntic problema que en aquest sentit avui té
plantejat el nostre poble no és l'individualisme, sinó lo
manca de valor de les nostres individualitats.

És un problema desenfocat, perquè no és cert que
l'individualisme sigui sempre un defecte. No és cert que el
contingut de l'individualisme sigui cent per cent nega¬
tiu. No és cert que l'individualisme sigui necessàriament
un factor de decadència. I sobretot no és cert que l'indi¬
vidualisme sigui el fet central de la nostra decadència.
És més, pot afirmar-se que l'individualisme rarament,
molt rarament ha estat decadència. Si és que ho ha estat
mai. Per això mateix pot afirmar-se també que conferir
a l'individualisme un abast tan gran, un caràcter tan cen¬
tral en el procés de reculada que anem vivint, equival a
desenfocar el problema. I equival, per tant, a equivocar
la terapèutica.
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Cal recordar als pessimistes que els grecs clàssics fo¬
ren individualistes. Ho foren tant, que un escriptor mo¬
dern que n'ha escrit la història, l'ha titulada Història
dels grecs, i uo Història de Grècia, puix que considera
que és una història d'homes més que una història de po¬
ble, de nació o d'Estat. I tanmateix, la cultura i el pen¬
sament dels grecs són elements essencials de la menta¬
litat occidental, d'aquesta mentalitat que ha dominat el
món, que ha produït, sens dubte, les més altes creacions
en el camp de l'esperit, de la política i de la tècnica i que
avui continua guiant el món, més que no sembla. D'a¬
questa mentalitat europea que sense el llevat dels grecs
no hauria fet res del que ha fet. I encara més: d'aquesta
mentalitat europea que potser no hauria existit si no ha¬
gués estat per les victòries militars dels grecs. Puix que
si bé és cert que «l'empremta de Sócrates i Sófocles ha
estat més profunda que la de Temístocles i Epaminon-
des», també ho és que sense Marató i Salamina proba¬
blement ni Sócrates ni Sófocles no haurien estat possi¬
bles, ni tota l'època daurada de Pericles, ni tot el que
en el camp de l'art i de la intel·ligència vingué després i
encara dura.

Cal recordar als pessimistes, també, que els jueus han
estat i continuen essent un poble individualista. I tan¬
mateix Israel ha donat al món la més formidable realitat

espiritual, la més reeixida, la més universal en el temps
i en l'espai. També Israel és un element essencial d'Occi¬
dent. I encara més: fins i tot els jueus de la Diàspora han
anat contribuint, segle darrera segle, al progrés de la Hu¬
manitat amb aportacions d'un valor fora de sèrie. I ara
fa poc, aquests mateixos jueus individualistes han deixat
el món bocabadat amb una formidable gesta col·lectiva.

I traslladant-nos als temps moderns cal recordar als
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pessimistes que França és un país individualista. La
llengua francesa té àdhuc un mot precís, un mot molt
francès per a designar aquesta manera d'ésser: fron¬
deur. Els francesos són frondeurs per naturalesa. A nin¬
gú no han d'enganyar llurs realitzacions col·lectives, en
tots els ordres: és que els francesos no són només indi¬
vidualistes, no són només frondeurs. També són altres
coses. I aquí arribem al cor de la qüestió: el problema
no és l'individualisme, el problema és la qualitat de les
individualitats i la qualitat global del poble. El problema
és l'estat de salut espiritual i mental del poble. Per això
dèiem suara que l'individualisme rarament ha estat el
factor central d'una decadència, si és que ho ha estat
mai.

El problema no és l'individualisme. El problema és
que quan un poble embarranca en els meandres de la
mediocritat espiritual i mental els defectes suren i les
virtuts s'enfonsen; sura el que és buit i s'enfonsa el que
pesa. I és tot just aleshores que l'individualisme es con¬
verteix en defecte. O, per dir-ho d'una manera més d'a¬
cord amb el sentit pejoratiu que normalment es dóna a

aquest mot, és tot just aleshores que la consciència indi¬
vidual, que en ella mateixa és una virtut, garantia de
llibertat i d'esperit d'iniciativa i de creació, és tot just
aleshores que la consciència individual es converteix en

individualisme. És a dir, l'individualisme no és causa de
la decadència, sinó efecte. I no té sentit voler superar la
decadència sermonejant contra l'individualisme.

S'ha trencat quelcom que ho relligava tot, quelcom
que ens agermanava a tots, quelcom que era el ciment de
la comunitat. S'ha trencat això, i hem deixat d'estimar-
nos i d'entendre'ns, i ens hem dispersat: ens hem tornat
individualistes. S'ha trencat l'imant, s'ha esberlat el nucli
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que ens atreia a tots. I és inútil voler-nos tornar a reunir:
per més que fem, per més que ens pitgem no passarem
mai de ser una colla. I si ens pitgen els de fora tampoc
no aconseguiran res més que convertir-nos en colla, i en
colla estèril, a més. Fins al dia que el centre d'atracció
sigui plenament restablert. Aleshores no caldrà anar-nos
a buscar, inútilment, un per un, com grans de pèsol des-
tavellats que rodolen per terra i llisquen per sobre les ra¬
joles i s'esmunyen entre els dits. Aleshores, quan el cen¬
tre d'atracció sigui plenament restablert, cadascú de nos¬
altres se sentirà atret cap al lloc que li pertoca. No
solament quedarà restablerta la cohesió, sinó també la
jerarquia.

Cal, per tant, refer aquest lligam inefable que ho man¬
té tot unit. Restablir el sentiment de comunitat, resta¬
blir la nostra imatge com a poble, restablir l'acord bàsic
entre nosaltres sobre el que som i sobre on anem, resta¬
blir el nostre patrimoni col·lectiu d'honor i d'orgull. I
l'individualisme de signe negatiu es fondrà tot sol i no¬
més en quedarà el que té de positiu. Quedarà aquesta
viva i esplèndida consciència individual, compatible amb
les empreses col·lectives més ambicioses.

Però aquest lligam no es pot restablir sermonejant.
Ni tampoc estudiant sociologia. Aquest lligam és l'àni¬
ma de l'ésser col·lectiu i n'és l'element vital. I passa amb
ell el mateix que amb l'ànima humana: que no és detec¬
table. Als sociòlegs els passa el mateix que a Virchow
amb l'ànima humana: que mai no la va poder dissecar.
S'han de limitar a descriure'n els efectes externs. Mai cap

d'ells, mai cap erudit de la sociologia no podrà crear
una engruna de consciència comunitària. Això és feina,
sobretot, dels herois i dels poetes.

Dèiem que centrar l'estudi de les nostres falles en
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l'individualisme és desenfocar-ho tot. És fer un mal diag¬
nòstic. I equival, per tant, a errar la terapèutica. Per
aquest camí arribarem, en el més bo dels casos, a aplicar
un tractament simptomàtic, però no atacarem l'arrel del
mal. I pot passar fins i tot que el tractament dels símp¬
tomes no sigui innocu. Com els passava als metges de fa
cent anys volent guarir del tifus, malaltia de localització
intestinal, fent dejunar el malalt, que deixaven més in¬
defens encara.

No és això el que ens cal. El que ens cal és un gran
acte restaurador de la cohesió i del sentiment nacional,
de la confiança en nosaltres mateixos i de la nostra ener¬

gia en tots els ordres. El que ens cal és que els nostres
homes, especialment els joves, es desempalleguin de la
teranyina finament teixida amb l'esperit de resignació, ac¬
ceptació de convencionalismes buits i complex d'inferio¬
ritat, i es llancin decididament pel camí de la superació,
de la creació i de l'aventura.

El que ens cal no és maldar per convertir-nos en un
ramat més anònim, més assenyat, més mal·leable. El que
ens cal és elevar el to de tots i cadascun de nosaltres,
refer la nostra fe en quelcom que ens sobrepassi i que ens
sigui comú, retrobar la nostra capacitat de somiar i de
perseguir amb energia l'ideal albirat.

El que ens cal no són paraules. Mai les paraules no
han salvat res. El que ens cal és una actitud de restaura¬
ció i uns fets restauradors. El que ens cal no són pa¬
raules que només siguin paraules. Mai aquesta mena de
paraules no han salvat res. El que ens cal no són parau¬
les vulgars i corrents, ni tampoc paraules sàvies i eru¬
dites. Només paraules màgiques, només paraules poèti¬
ques poden salvar. Unes quantes paxaules màgiques, no
tones de paraules vulgars o de paraules erudites que es
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venen al preu de paper. Unes quantes paraules màgiques
capaces de produir una actitud i uns actes restauradors.
Puix que la Pàtria i la universalitat, la justícia i la lli¬
bertat, l'honor i la fidelitat a Déu, als homes i a un ma¬
teix, «no pertanyen a l'imperi del llenguatge, sinó al dels
actes».

No ens calen mestres d'oratòria ni mestres de socio¬
logia, ni tampoc mestres de moral. No ens cal saber
construir més bé les frases ni saber com va sorgir el pro¬
blema social o com l'han resolt a Escandinàvia. No cal
que ens vinguin a repetir quins són els límits morals
que no podem transgredir —que massa que els sabem!—,
ni tampoc que ens vinguin a dir a cau d'orella, mel·líflua-
ment, com malgrat això alguns d'ells es poden transgre¬
dir si es domina l'art de la reserva mental o certes ver¬
sions beneïdes de la fórmula «el fi justifica els mitjans».
Tot això no fa nosa, tot això pot ésser útil, però a condi¬
ció de no aturar-nos-hi, i a condició de no donar-hi altra
importància que la purament instrumental.

El que ens calen són virtuts autèntiques. El que ens
calen són individualitats fortes. El que ens calen són
homes capaços de sentir, de voler i d'estimar intensa¬
ment. El que ens calen són mestres d'energia. Ah, el dia
que els tinguem, aquests homes! Que en farà poca de
por, aleshores, la tara de l'individualisme!

El dia que tinguem homes d'autèntica alçada! Homes
capaços de fer-se càrrec de totes les misèries, de totes les
il·lusions i de totes les possibilitats d'un poble com el nos¬
tre; capaços també de mirar enllà; més enllà de la cleda
pairal, més enllà de l'enemiga fal·làcia, més enllà del pre¬
sent immediat. Ells restauraran el principi integrador i
l'ideal impulsor. Els restauraran primer en ells mateixos,
com un fruit madur de la pròpia personalitat plena i
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enèrgica, lluitadora i il·lusionada. I després, amb actes
més que amb paraules, de punta a punta de Catalunya,
faran desvetllar centenars i centenars de milers d'homes
endormiscats i faran retrobar el sentit de comunitat a

centenars i centenars de milers d'homes desconfiats i

escampats; faran tastar el gust de la magnanimitat a cen¬
tenars i centenars de milers d'homes raquítics; faran
novament d'una colla un poble.

Anem morint-nos d'asfíxia. De l'asfíxia que ens ve de
fora, i de la que ens ve de dintre. Anem morint-nos de me¬

diocritat.
No d'individualisme; de mediocritat.
S'equivoquen, doncs, els predicadors de les fileres or¬

denades. Puix que una gran munió de gent ben atapeïda,
però covarda i sensual, no és un exèrcit, és un ramat. Sis-
cents mil perses habituats a l'estil de vida comunitari
d'Orient, però indolents, escèptics i mediocres tots, del
rei al darrer soldat, eren un ramat. Trenta mil homes
individualistes fins al moll dels ossos, però moguts pel
mite homèric i sostinguts per l'orgull grec, eren un exèr¬
cit.

S'equivoquen els qui creuen que una mediocritat or¬

ganitzada i disciplinada pot prosperar. Puix que una me¬
diocritat no és organitzada i disciplinada més que apa¬
rentment.

S'equivoquen els qui creuen que l'organització í la
disciplina són abans que tot, puix que l'organització i
la disciplina no són ni pensables sense una prèvia qua¬
litat humana.

S'equivoquen els qui creuen que l'organització i la
disciplina tenen una personalitat pròpia. Puix que l'or¬
ganització i la disciplina només són dues exigències dels
esperits forts.
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S'equivoquen els defensors del moltonisme. S'equivo¬
quen els predicadors d'una mena de seny eixorc i d'una
mena d'humilitat espúria; s'equivoquen els panegiristes
d'un fals equilibri, d'un equilibri que no és equilibri, puix
que toca a terra per totes bandes. S'equivoquen els clients
del tòpic individualista. S'equivoquen els podadors de
caps de brot ardits. S'equivoquen.

Obliden que un poble caigut i empantanegat, obliden
que en un poble sense dirigents i sense mestres; obli¬
den que en un poble de gent cansada; obliden que en un
poble així, precisament perquè tothom està baix de mo¬
ral i mancat d'energies, només homes que facin un pas
endavant, només homes que deixin les tristes i fosques
fileres dels derrotats i dels resignats, només homes que
s'individualitzin es poden salvar i poden salvar el poble
sencer.

Només homes capaços de distanciar-se i d'engrapar
una bandera —la que conjuga llibertat amb justícia, pa¬
triotisme amb universalisme i personalisme amb comu-
nitarisme—, només homes capaços de fer aquest gest
salvador, de realitzar aquest acte restaurador de la mo¬
ral i de la voluntat, només ells poden convertir el ramat
en exèrcit. I que no temin els porucs; si aquests homes
sorgeixen i són homes de debò, homes de fets i sacrifici
i no de paraules, i si engrapen la bandera de sempre —la
bandera de la pàtria, la bandera de la justícia i de la lli¬
bertat, la bandera prometeica, la bandera fraternal, la
bandera de les altes ambicions—, si aquests homes fan
això, tota la massa apàtica se sentirà commoguda i en
sorgirà un impuls meravellós. Puix que en la massa hi ha
qualitat. Puix que la massa és un foc cobert de cendres.

I passarà allò que passava a l'antiga Roma, quan
una batalla prenia mal caire i les tropes començaven a
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recular: que el consol, o un soldat qualsevol més sencer

que els altres, engrapava l'ensenya —Senatus Populusque
Romanum— i es llançava sol contra l'enemic i arrosse¬

gava els soldats que per salvar l'emblema que tots ha¬
vien reconegut es redreçaven i el seguien. L'inici de fuga
desordenada deixava pas a un nou esperit combatiu, dis¬
ciplinat i ofensiu. La derrota es convertia en victòria.

Però calia que uns homes sortissin de les rengleres
vacil·lants on el pànic es contagiava, calia que uns ho¬
mes s'individualitzessin i batallessin, ben neta llur figura
contra l'horitzó, i aixequessin l'ensenya, i es llancessin
sols, com folls, contra l'enemic que avançava, i moris¬
sin. I llur sacrifici recreava en els defallents romans la
idea i el sentiment de l'Urbs que cap discurs ni cap pro¬
mesa d'honors o de diners no haurien pogut revifar.

Algun dia tot això serà realitat.
No sabem quan ni en quin grau. Ni sabem per obra

de qui. No sabem qui seran els restauradors de la Pà¬
tria. No sabem si seran homes de la nostra generació o
de la generació vinent. O potser de l'altra. Ni tampoc,
com abans dèiem, ens n'han donat la seguretat. Ni la
demanem, puix que fer-ho no tindria sentit. En tenim
prou amb la certesa de no ser un poble vulgar. En te¬
nim prou de palpar la nostra realitat viva d'avui. En
tenim prou de veure, a estones, quan el sol escampa la
boira, les amples avingudes del futur. Que les arribem
a petjar ja és cosa nostra. Sabem que ens hi guarden un
lloc. Que hi serem ben rebuts. Que hi podrem donar
la mesura de les nostres possibilitats. Però hi ha un

problema previ de voluntat, que depèn de nosaltres.
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Sabem, per experiències seculars, que ens és més fà¬
cil viure que morir. Ho sabem perquè hi ha hagut gene¬
racions senceres de catalans que com a poble han volgut
morir. I no han pogut. El qui escriu és un expert en ba¬
lanços quinquennals. I sap que en tots els balanços
anyals i quinquennals del 1750 al 1850, i també en els
quinquagennals del 1800 i del 1850, els comptables d'a¬
quella època posaven al capdavall de la columna de les
restes una quantitat suplementària, perquè volien tancar
amb dèficit. El concepte d'aquesta quantitat sempre era
el mateix: «Ens volem morir». Però no aconseguiren fer
fallida. I és que la gent d'aquell temps sumava molt.
No se n'adonava, però sumava molt. No se n'adonava,
però tenia ganes de viure, unes immenses ganes de viure.
I tenia categoria. Per això el concepte «Ens volem mo¬
rir» quedava sempre curt. Fins que es van convèncer
que viure era millor que morir. I que a segons qui, mo¬
rir costa molt.

Això s'ha repetit no fa pas gaires anys. El qui escriu
ho ha viscut com a subjecte. No només com a especta¬
dor. El qui escriu ha explicat, amb tot detall, com va
tancar el balanç del 1950, com es va asseure a esperar la
imminent catàstrofe. Però encara hi ha més: quan el
qui escriu va arribar a la conclusió que la fallida era
ineluctable, la va voler accelerar, i al capdavall de la
columna de les restes hi va afegir una quantitat. No pas
una gran quantitat, però sí tot el que tenia: s'hi va po¬
sar ell mateix. Abans no ho ha dit per una mena de
pudor. Però és veritat.

I com ell molts d'altres, una immensa multitud. Que
va tornant.

Hi deu haver a Catalunya una força secreta, quelcom
que la fa viure contra tota lògica. Deu haver-hi una força
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secreta en aquest poble que a voltes deixa de creure en ell
mateix, i deixa de respectar-se i de fer-se respectar, però
que mai no deixa d'estimar la justícia, que mai no deixa
d'enyorar la llibertat. Deu haver-hi un misteri amagat
en aquest poble que sembla vincladís, però que viu de
fidelitat i d'esperança. En aquest poble que de Patró té
sant Jordi. Deu haver-hi una energia pregona en aquest
poble que sembla que s'abandona però que mai no deixa
l'eina de treball humil i tenaç. Deu haver-hi una gràcia
especial en aquest poble que a vegades sembla mort,
però que sempre torna. En aquest poble que en hores
d'angúnia permet que un seu fill, un seu fill baquetejat,
un seu fill humiliat, un seu fill reduït a la impotència,
faci una tan plena, una tan sincera, una tan joiosa pro¬
fessió de fe.

Per això pot afirmar-se que algun dia la Pàtria serà
restaurada. No sabem quan ni com ni per obra de qui.
Ni sabem en quin grau: només sabem que en un grau
essencial. No coneixem tots els detalls d'aquesta restau¬
ració, ni ara interessen; però perquè sigui realment una
restauració caldrà que quedi comunitàriament ben es¬
tructurada, basada en la justícia i en la llibertat i amb
el seu patrimoni d'honor restablert.

Algun dia Catalunya deixarà d'ésser un poble malalt i
sense esma. Algun dia deixarà de criar homes petits. Al¬
gun dia deixarà d'ésser un poble arraconat, marginat.

Però ara per ara una gran tristesa plana sobre la
nostra terra. I una gran inseguretat. Una gran por.

Aquest esperit encongit que caracteritza els nostres
pseudo-dirigents; aquesta mentalitat d'autolimitació de
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què els nostres falsos mestres volen impregnar la jo¬
ventut que puja; aquest complex d'inferioritat que tots
plegats han aconseguit fer arrelar a la massa del poble;
tot això ens fa caminar amb por. I és mala cosa tenir
por. Puix que està renyida amb la creació. I amb una
visió del futur.

El qui escriu avui no pretén parlar de la por. No
pretén explicar que de nit, en el bosc, les petites remors
tenen d'antuvi un ressò esglaiador per als no habituats.
No pretén parlar de la vergonya de saber-se poruc i de
la suor d'angúnia que costa vèncer aquesta aprensió.
Tot això ho coneix. Com també coneix la joia íntima de
la superació. Algun dia caldrà escriure sobre aquestes
coses: sobre la por i la covardia; sobre la causa íntima,
a voltes subconscient, de la covardia; sobre l'arrel espi¬
ritual de la covardia; sobre les conseqüències de la
covardia; i sobre la pedagogia de la valentia. Avui el qui
escriu no pretén explicar una seva covardia que encara,
quan hi pensa, el fa enrogir i li fa sentir un pes al cor
(literalment, un pes al cor), ni parlar —que també po¬
dria— dels seus esforços reeixits de superació. No pretén
res d'això, sinó posar ben al descobert una de les conse¬
qüències de la por, una de les més greus, potser la més
greu: la forma com l'home dominat per la por veu el
futur. I com el veuen els pobles dominats pel complex
d'inferioritat, com el veuen els pobles sense fe, com el
veuen els pobles rosegáis pel dubte i el temor que els
instil·len enemics declarats o encoberts ajudats per cínics
vividors i pobres ànimes en pena.

Es diu sovint que pensar en l'esdevenidor és propi
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d'esperits d'àmplia visió, d'esperits magnànims. Però això
no és ben bé cert. Puix que els porucs i els mediocres
també hi pensen. Però d'una altra manera. No el pensen
ni el desitgen com una gran i meravellosa construcció,
en la qual caldrà donar la pròpia mesura. No com una

aventura, no com una ascensió, no com una conquesta,
sinó com una renda, com un oasi, com una tranquil·la
digestió, com una tranquil·la ruminació. No amb ànsia
creadora, sinó amb prudència maltusiana.

El maltusianisme és un fruit de la por i del complex
d'inferioritat. És un fruit de la política i de la pedagogia
antimagnànimes. Cal cuitar a dir que entre nosaltres
aquesta política i aquesta pedagogia no són d'avui, que
ja fa molt que actuen. Cal cuitar a dir que aquesta
política i aquesta pedagogia formen part d'aquelles falles
que dèiem, d'aquelles falles d'ordre moral i d'ordre espi¬
ritual sense les quals no hi hauria hagut guerra no hi
hauria hagut derrota, o almenys haurien estat una altra
mena de guerra i una altra mena de derrota. Però cal
dir també que aquesta política i aquesta pedagogia són
curosament estimulades per qui hi té interès, i pels nos¬
tres pseudo-dirigents d'avui; i cal dir, sobretot, que mai
com ara una política i una pedagogia antimagnànimes
no havien estat tan oficials, que mai no havien estat tan
enaltides, que mai no havien estat tan intocables, que
mai l'esperança no havia trobat la ruta tan barrada com
ara. I és que el maltusianisme havia estat pecat, una
feblesa, una mena de descuit, però no un instrument
conscientment manejat, no una eina de destrucció de la
vitalitat, de la força moral i de la fecunditat espiritual
de tot un poble.

Els ingredients bàsics del maltusianisme són la me¬
diocritat confortable, la poruga resignació i un concepte
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trist de la felicitat. I l'antídot és la magnanimitat. Amb
tot el que comporta; acceptació del risc, noble ambició,
voluntat de superació i un concepte de la felicitat basat
en la joia creadora, no en el gaudi regalat.

Ara el qui escriu —ara i molts altres cops, però ara
d'una manera especial—, ara el qui escriu voldria tenir
la força i la clarividència de Péguy. (I del seu mestre
Bergson, l'home que ha estat capaç d'alliberar-nos d'una
gran trampa mental que consistia justament a pensar en
termes consumats, en termes de ja fet, en termes d'his¬
tòria i d'inventari, i no en termes de creació; l'home que
ha estat capaç de fer-nos caminar en la direcció de l'acció
creadora i no en la del coneixement classificador, que són
dues direccions si es vol complementàries, però diame¬
tralment oposades.) Ara el qui escriu voldria tenir la vista
d'àguila i l'energia intel·lectual de Péguy, l'home que, ar¬
rencant de Bergson, ha escrit les pàgines més admirables
i més exactes sobre la naturalesa del temps passat i del
temps futur, l'home que, de tronc amb Bergson, ha des¬
plaçat l'estèril mentalitat del present com a passat per
la fecunda mentalitat del present com a futur; voldria
tenir la seva vista d'àguila i la seva energia intel·lectual
per a amputar, amb gest vigorós i precís, tota la gan¬
grena maltusiana que ens amenaça de mort.

El qui escriu ha dit fa una estona, quan descrivia la
vocació d'escuraplats dels pseudo-dirigents d'un deter¬
minat sector econòmic català, que no els criticava per
la traïció de molts d'ells a la nostra llengua i a la nos¬
tra cultura, ni per l'egoisme social de quasi tots, ni per
motius d'ordre polític, sinó per llur incapacitat en el
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terreny econòmic. Els criticava perquè no feien pessetes,
o almenys no en feien tantes, de bon tros, com els altres.
Puix que és només jutjant cadascú com el que és que el
judici és vàlid.

Per això Péguy, que visqué un moment àlgid del pro¬
cés maltusià francès, d'aquest procés maltusià francès
que culminà en el període d'entre les dues guerres i que
avui ja està superat, per això Péguy es va abraonar amb
avidesa sobre la nova filosofia bergsoniana, que era una
doctrina salvadora, puix que donava via lliure a l'espe¬
rança i a la llibertat, se'n va apoderar i en va posar al
descobert totes les derivacions d'ordre moral i d'ordre
cívic i, també —molta atenció!—, totes les derivacions
d'ordre econòmic.

No es va limitar a parlar un llenguatge filosòfic.
No es va limitar a parlar un llenguatge poètic. Ni tampoc
es va limitar a parlar un llenguatge polític i un llenguat¬
ge de viva consciència nacional. No es va limitar a dir,
amb frase exacta i precisa, amb frase tallant i il·lumi¬
nadora, que «el dia d'avui no és l'endemà de l'ahir, sinó
la vigília del demà». No es va limitar a denunciar el trist
ideal de tranquil·litat que glateix sota aquesta perversió
mental que, fent del present quelcom de ja fossilitzat,
tanca la porta a l'acció i a l'esperança i, per tant, a la
lluita, al risc i a l'esforç. No es va limitar a dir que

aquesta mena de pau, que aquesta mena de tranquil·litat
«és essencialment un principi de servitud» i «que la que

paga és sempre la llibertat». Ni tampoc en va tenir prou
de dir que la raça paga les conseqüències d'aquesta ac¬
titud : «la raça és la que paga; per a tenir pau demà
avui no es tenen fills (...) és un món que només pensa
en la vellesa, en comptes de pensar en els dies juvenils,
en els dies de la raça; i de la raça futura». No es va

64



aturar aquí, puix que sabia molt bé que la vocació crea¬
dora i la llibertat i la raça francesa eren mots poc ente¬
nedors per molts. Ell mateix ho diu: «L'amo és sempre
el diner». I per això, en un prodigi de clara visió i de
domini intel·lectual trasllada el pla del debat i diu que
l'economia és una amplificació, una projecció en un pla
més extens i groller, de la psicologia i de la metafísica.
I té raó. I afegeix: «En el terreny econòmic veiem clara¬
ment (amb amplificació) el que podríem veure en el
terreny moral, psicològic i metafísic si tinguéssim més
bona vista. En el camp econòmic és on més bé es pot
veure que aquesta tranquil·litat és essencialment un prin¬
cipi d'infecunditat». Exacte! Ara ja sabem que aquells
homenets, dels quals ens consta que els agradaria fer
diners, molts diners, moltes pessetes, però que en comp¬
tes de fer de dirigents econòmics fan de submisos pala-
freners, ara ja sabem que aquells homenets ni són homes
de caràcter ni homes valents ni autèntics dirigents, i
que no es poden convertir ni en sants ni en herois ni en
confessors. Ho sabem perquè no són capaços de fer
diners, de fer molts diners, moltes pessetes, de crear-se
una autèntica força econòmica.

El qui escriu insisteix en aquest llenguatge que ente¬
nen, o que pretenen entendre, els homes de seny. És
aquest llenguatge que es pot reduir a números. I és el
que diu la gent, sobretot la gent de seny: «Els números
canten». Doncs bé, interroguem els números: ¿Què diuen
els números? Diuen que estem en ple procés de decadèn¬
cia. Diuen que els anys 1945-1961 han estat arreu del
món —arreu del món, però sobretot als països occiden¬
tals (i també als soviètics)— una època de formidable
avenç econòmic i, més encara, de cristal·lització dels pro¬
gressos aconseguits, però que en canvi Catalunya no ha
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tingut, de bon tros, el ritme de creixement propi de
l'època. Els números diuen que en el nostre món occi¬
dental Catalunya és un exemple gairebé únic de desapro¬
fitament d'un temps excepcionalment favorable, en què
amb cap i visió tot és possible. Tot això ho diuen els
números, i no ho poden negar els homes de seny, justa¬
ment els homes que senten al·lèrgia pel llenguatge que
ells displicentment anomenen «idealista». Ara els diem en

números que no solament Catalunya, sinó també ells per¬
sonalment, que cadascun d'ells pesa avui molt menys
que fa trenta o quaranta o cinquanta anys. Ara els diem
en números que han passat d'ésser algú a ser molt po-
queta cosa. I els preguntem: Com s'explica això?

Esperem la resposta amb interès, puix que només
poden dir dues coses. Poden dir que Catalunya va perdre
una guerra i que com a conseqüència d'això ha viscut
els darrers vint anys dominada per una força hostil que
li ha impedit tota reacció en qualsevol terreny, també
en l'econòmic. O poden no dir això, i aleshores només
els queda una sortida: admetre que ells, els homes que
per raó d'edat, de posició i de possibilitats havien de
dirigir l'economia catalana, no han estat a l'altura.

Això és un dilema rigorós. No hi ha sortida. I esperem
la resposta.

L'esperem sense animositat. Ells formen part d'aquell
exèrcit destrossat que hem baixat a rebre i a consolar
des de les nostres posicions a l'altra banda del riu. I ja
hem dit com el rebíem: amb tendresa i amb pietat, amb
germanor. Puix que són dels nostres. Els preguntem
què ha passat sense animositat. Puix que tothom pot
perdre i tothom pot ser mal soldat; tothom pot veure's
desbordat i no ser capaç de refer-se. Però tot això a

condició que siguin honrats. Tot això, a condició que no
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tergiversin. A condició que no pretenguin salvar-se ells a
costa del poc que queda. A costa, sobretot, de les gene¬
racions futures.

De les generacions futures.
Per al qui escriu el futur i les generacions futures no

són una fugida. No són un somieig, una mena de para¬
dís artificial que li permet evadir-se del present que li
ha tocat viure. Puix que les arrels del seu futur neixen
ara i aquí. I les generacions futures estan ja entre nos¬
altres.

El llenguatge de la falsa prudència aconsella pau i
quietud als pares i als esposos. I això només és una de
les tantes disfresses del maltusianisme. («El meu desig
de tranquil·litat s'ha vestit de reuma o potser d'amor a
la llar o de respecte a l'enemic.») Això no és més que
una de les tantes formes de sacrificar la llibertat i de
dilapidar tota mena de patrimoni. De dilapidar des del
patrimoni de l'Esperit fins a allò més estrictament eco¬
nòmic.

Puix que estalviar diners pot convertir-se, i es conver¬
teix sovint, en un procediment de malgastar possibilitats,
de fer avortar noves empreses, d'obstruir nous camins i
noves fonts de riquesa. I pot convertir-se també, i es
converteix sovint, en una respectable manera d'estalviar-
se maldecaps.

La realitat és justament l'oposada. La realitat és que
els pares són precisament els més responsables. Són els
pares els qui més s'han de preocupar de posar a mans
de les generacions futures els instruments que calen
per a construir la pròpia felicitat. (Puix que és ben sa-
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but que la felicitat no pot ser regalada, sinó conque¬
rida.)

En un país en plena reculada econòmica, són els
pares els qui més han de maldar per aturar i invertir el
procés de decadència, puix que altrament els seus fills
estaran condemnats d'antuvi a vegetar. En un país rose¬

gat per dubtes interiors, en un país moralment encon¬
git i espiritualment esquerdat, són els pares els qui més
han de lluitar per refer la vitalitat, la fermesa i la volun¬
tat, puix que altrament els seus fSIs no podran esdevenir
homes autèntics i forts, homes no escindits. En un país
que es mor d'asfíxia, són els pares els més obligats a
obrir horitzons, puix que altrament els seus fills creixe¬
ran raquítics. En un país amenaçat de descomposició,
en un país impedit d'oferir el marc precís sense el qual
l'home no pot crear-se una personalitat definida i cohe¬
rent, són els pares els qui més s'han d'esforçar a refer
l'ésser col·lectiu, puix que altrament els seus fills seran
un aiguabarreig, homes ineptes per a qualsevol empresa
de gran volada, en el terreny que sigui.

Són els pares els qui han de mirar entorn, i a la vista
del país desolat han de prendre la ferma resolució de
reconstruir-lo. Puix que no els pot abellir llegar als seus
fills, en heretatge, un patrimoni tan devastat. Ni han
de poder dormir pensant que els deixen tan desarmats.

El qui escriu pensa en els seus fills. Tem que hagin
de créixer i fer-se homes en un ambient tan trist i tan

pobre, en un medi tan mediocre i tan desvitalitzat com
el que ell ha conegut. I es diu que cal que faci tot el
que pugui per evitar-ho. Per evitar la infelicitat dels seus
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fills. O la seva falsa felicitat, la felicitat feta d'ignoràn¬
cia i de resignació. La felicitat feta de disminució. La
felicitat aconseguida a través d'un procés de rebaixament
humà, d'un procés de pèrdua de gruix i de pes.

El qui escriu sap que aquest és un llenguatge de veri¬
tat. Un llenguatge d'amor als fills. I que la resta és una
fal·làcia.

El qui escriu aspira a merèixer l'agraïment i l'estima¬
ció dels seus fills. I dels fills dels seus fills. El qui escriu
aspira a ser recordat amb tendresa, i amb orgull, pels
seus fills i pels fills dels seus fills. El qui escriu aspira a
transformar-se en amples horitzons, en matèria noble i
en llum, per a ús dels seus fills i dels fills dels seus fills.
Aspira a obrir-los els camins de la joia. I la ruta de la
gràcia.

El qui escriu ha pensat tot això al costat d'un
bressol.

El qui escriu sap que els fills viuen del record del
pare. I de l'orgull. I de l'amor. I que moren de les pro¬
visions del pare.

El qui escriu sap que els fills s'alimenten del testi¬
moni del pare. De la seva resplendor. Del seu aire de prín¬
cep. No de la seva deserció. No de la seva insignificant
vulgaritat.

S'imposa viure el present amb intensitat i mirar el
futur de cara. I fer-nos insensibles a la por i al desànim.
Puix que som més forts que no ens volen fer creure.
I que molts no es pensen.

S'imposa desfer-nos d'aquest core maltusià que ens
rosega. I que és el fruit d'una por irracional. D'aquest
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core maltusià que arruïna la nostra economia i les nos¬
tres famílies; que arruïna la nostra consciència nacional;
que arruïna la nostra fe cristiana.

Sí, la mentalitat maltusiana arruïna la nostra fe
cristiana.

Puix que no és cert que l'origen del maltusianisme
radiqui en la crisi religiosa. I sobretot no és cert que el
maltusianisme es pugui corregir només, ni principalment,
amb remeis religiosos, és a dir, restablint integralment
la fe. Els moralistes diuen que sí, però és que l'objectiu
d'ells és l'exemplaritat. L'exemplaritat i no la realitat.
Són especialistes del happy end: el bo guanya i el dolent
perd; és més, el dolent perd precisament perquè és
dolent i el bo guanya perquè és bo. Però això és fals. La
victòria no té res a veure amb la bondat. La victòria té
a veure amb la força de caràcter, amb l'energia espiri¬
tual, amb el coratge. I també amb altres coses. Però no
té res a veure amb la bondat. És trist, però és així.

De la mateixa manera, la superació del maltusianisme
no depèn del restabliment de la fe, sinó del restabliment
de la qualitat de l'home. Puix que aquesta qualitat és
prèvia a tot; prèvia, també, a la fe. Naturalment, estem
parlant d'una fe vigorosa, no d'una fe morta, no d'una
fe de nyigui-nyogui. Estem parlant d'una fe de greny,
d'una fe de debò no d'una fe parencera.

Els moralistes diuen que la manca de fe és causa i el
maltusianisme efecte. Però no és ben bé així. No és la
crisi de la fe la causa del maltusianisme, sinó el maltu¬
sianisme l'origen de la crisi de la fe. I l'arrel del maltu¬
sianisme és la manca d'il·lusió, de magnanimitat i de
confiança. La manca de qualitat humana.

Els moralistes diuen —o no ho diuen, però ho pen¬
sen— que tot pot decaure, mentre es conservi la fe i per-
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duri el sentiment religiós. Com, en l'altre extrem, molts
«homes econòmics» accepten que tot se'n vagi en orri
mentre es «facin pessetes». Uns i altres ignoren la com¬
plexa realitat dels fets i dels homes. Uns i altres ignoren
allò que dèiem fa una estona: que la pesta vinguda
d'Orient no devastava Palerm i respectava Marsella, sinó
que s'estenia, s'estenia i s'estenia fins que ella mateixa
s'esgotava. Ignoren que no pot dir-se que caigui això i
allò i el de més enllà, però que la fe es mantingui viva
i es mantingui operant. Ignoren que no es pot predicar
la mediocritat en tot —i molts d'ells la prediquen—
menys en la vida religiosa. Ignoren que homes educats
en la «santa conformitat» no poden ser sants.

No som maltusians perquè som poc cristians; som
poc cristians perquè som maltusians. Som poc cristians
perquè en la nostra mentalitat s'ha infiltrat el virus de la
confortabilitat, del mínim esforç i de la irresponsabilitat.
Som poc cristians perquè ser cristià requereix un consi¬
derable gruix humà, que no tenim. Som poc cristians —o
més ben dit, som cristians sense empenta— perquè prè¬
viament s'ha produït una dimissió humana. El nostre
natural no està fet per a servir de suport a un sobrenatu¬
ral d'envergadura.

També aquí un fals diagnòstic comporta una terapèu¬
tica errònia, i a voltes perjudicial. També aquí són inútils,
i a vegades contraproduents, les terapèutiques simpto¬
màtiques. Van errats molts moralistes i predicadors; van
errats els rígids reglamentistes, els conreadors d'escrú¬
pols, els destructors d'il·lusions, els artesans d'un enfar¬
fegament pietós. Van errats els irònics i suficients de-
bel·ladors d'inquietuds humanes, de nobles inquietuds
humanes. Van errats els qui neguen l'home de carn i
ossos (tot i que diuen que el respecten) i ofereixen un
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ideal humà deliqüescent, espiritualista i encongit. Van
errats.

El qui escriu recorda l'aire de reina de santa Tere-
seta. El front ample, el mentó voluntarios. La cara enèr¬
gica. Els llavis premuts. La mirada brillant. Palpitant
d'ambició. Tot dissimulat, o si es vol superat, per una
humilitat heroica, però tot present, tot actual. Alguns
moralistes ens en volen fer imitar les actituds externes,
però només aconsegueixen fades i fins ridícules carica¬
tures. Puix que sol mancar la meravellosa, la formida¬
ble humanitat de Teresa Martín, la seva reialesa, la seva
voluntat, la seva tendresa.

Van errats els qui volen defensar la fe a Catalunya i
destrueixen o ajuden a destruir l'home català. Van errats
els qui diuen que volen salvar la fe a Catalunya, però que
ajuden a destruir Catalunya. Quina mena de fe serà?
¿En què es recolzarà, si l'home que l'ha d'encarnar és
sistemàticament disminuït? Si constantment són sosca-
vats els fonaments de la seva confiança i de la seva espe¬
rança. Si es procedeix en ells al sistemàtic cultiu del
dubte i de la inseguretat. Si se li retallen els horitzons.
Si se'l violenta en la seva natural manera d'ésser. Si se
li manté viva la sensació de derrotat. Si en tants i en tants
punts se'l fa ser maltusià. Si se li predica l'encongiment.
¿Com pot prendre en un home encongit i maltusià el
cristianisme? En un home antimagnànim. En un home
desil·lusionat. En un home trist. En un home amb com¬
plex d'inferioritat. En un home conformat. Sí, en un
home conformat.

En un home conformat.
Puix que en la fe pot haver-hi un component d'orgull.I de rebel·lió. I d'ànsia de dignitat. Però no de mediocri¬

tat. Ni de conformitat.
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En un home conformat, que vol dir, tard o d'hora,
en un home habituat. Habituat a la grisor. Habituat a la
submissió. Habituat a l'encongiment mental i espiritual.
En un home que acaba habituant-se a un paper trist,
inferior al que li estava destinat. «L'esclau no es troba
mai carregat de cadenes. Que poca falta li fan! Que fidel
que és! Renega assenyadament en ell el rei negre destro¬
nat: no és sinó un captiu feliç.»

¿Quina mena de cristianisme pot brotar en un home
tan pobre i alegroi? ¿Quina mena de patriotisme, quina
mena de consciència social, quina mena d'alt ideal col-
lectiu pot habitar en un home així? ¿Quina mena d'am¬
bició econòmica? ¿Què es pot esperar, en qualsevol
terreny, d'un home de tan limitades ambicions, d'un
home que per desconfiança en ell mateix posa els seus
objectius tan arran de terra?

A Catalunya, la qualitat de l'home català és prèvia a
tot. Cal, per tant, cercar la manera de restablir-la. Cal
buscar els mitjans que faran possible aquest restabli¬
ment.

I ja ha quedat ben clar, no fa gaire, de quina mena
de mitjans es tracta. No ens calen, hem dit, no ens calen
paraules que només siguin paraules, paraules vulgars i
corrents, ni tampoc paraules sàvies i erudites. Ens calen,
sobretot, paraules poètiques. I ens calen, també, actituds
positives, netes i valentes. Ens calen, finalment, actes
restauradors de la nostra fe en nosaltres mateixos i de
la nostra vocació antimediocre. Actes i actituds que ens
permetin sentir-nos orgullosos de nosaltres mateixos. No
cofoiament orgullosos, no orgullosos de la nostra mes¬
quinesa ben administrada. Orgullosos de quelcom que
sigui autèntic i tingui valor universal. Orgullosos amb
un orgull del qual els nostres fills, educats en el test

73



de la magnanimitat, puguin participar. Sí, actes i acti¬
tuds que facin que els nostres fills puguin sentir-se orgu¬
llosos dels seus pares.

Cal que els nostres homes, i sobretot els nostres jo¬
ves reivindiquin el rei destronat que hi ha en ells. I que
en ells sigui integralment restaurada la condició d'homes
forts, d'homes lliures i d'homes creadors. Que en ells sigui
integralment restaurada la dignitat d'hereus d'una glo¬
riosa tradició nacional, fondament humana i universal.
Que en ells siguin integralment restaurades la conscièn¬
cia i la vocació cristianes. I aquestes restauracions dona¬
ran novament un sentit a les obres i als gestos dels nos¬
tres homes i del nostre poble. Àdhuc a les més petites
de les nostres obres i als més humils dels nostres gestos.
A cada cop d'aixada, a cada transacció comercial, a cada
pinzellada a cada cançó, a cada cop de llançadora.
A cada pàgina d'estudi. A cada joc d'infants. A cada in-
fantament. A cada pregària. L'aire estarà ple de màgiques
vibracions. Ple d'una exultant esperança. Ple de prima¬
vera. I la collita no decebrà l'esforç del poble restaurat.

Però aquesta restauració de l'home català no serà
fàcil. No ho serà, perquè Catalunya és avui, en bona part,
un poble conformat, que vol dir un poble habituat. Habi¬
tuat a l'encongiment i a viure marginalment. Tan habi¬
tuat a viure en un clima resclosit i per sota de les seves
possibilitats que ha arribat a trobar-se bé en aquesta
situació antinatural i a no comprendre un llenguatge més
noble i més joiós i, també, més seu. I en alguns l'hàbit
s'ha recobert de cofoisme.

Hi ha l'habitual colltorçat i trist, el qui s'adona que
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és un home disminuït, però que ja no se sent amb força,
per a sortir del clot on l'han ensorrat o on ell mateix
s'ha anat ensorrant; el qui intueix que més enllà de la
cleda hi ha d'haver amples espais lluminosos, però que
el considera fora del seu abast i accepta aquesta situa¬
ció; hi ha l'habituat que amb més precisió pot qualifi¬
car-se de conformat.

Hi ha també l'habituat cofoi, revestit d'una de les
formes més pobres de la vanitat, i de les més estúpides
i de les més nocives. Pobre, per l'objecte que la motiva,
sovint escarransit, a voltes fins i tot insignificant. Pobre,
també, per l'impuls interior que la desencadena, mesquí,
mancat de grandesa, imbècil més que no pas satànic.
Estúpida per la forma petulant que pren, per la seva
beneita i ridícula agressivitat.

Hi ha gent cofoia i hi ha gent desesmada. Hi ha gent
que no s'adona que són uns derrotats, als quals només
és permès agitar-se per petites qüestions marginals; com¬
plaure's en foteses, com indis ignorants enlluernats amb
mirallets, i hi ha gent que se sent tan derrotada que no
gosa fer un pas. Hi ha gent habituada a la intransigèn¬
cia i gent habituada a la derrota i a la disminució. Però
uns i altres són gent habituada i, per tant, gent impermea¬
ble. I aquesta impermeabilitat és especialment nociva.

El qui escriu confessa que tem molt no haver-se ex¬
pressat ni prou clarament ni d'una manera prou convin¬
cent. I no és que li falti convicció. Fredament, amb passió
freda i continguda, amb plena consciència del que diu
i del que això implica, el qui escriu afirma que donaria
vida i patrimoni, i també la seva felicitat personal per
tal que la jove generació de catalans estigués posseïda
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d'ideal magnànim i de joiós esperit de lluita de servei i de
sacrifici; per tal que en els seus ulls hi hagués una lluïs¬
sor il·lusionada, i no una mirada cansada i vella; per tal
que la submergís una atmosfera tonificant i esperan¬
çada, una atmosfera d'audàcia i de creació, de prima¬
vera i jovenesa, de tibantor i de plenitud. El qui escriu
donaria vida i patrimoni, i també la seva felicitat perso¬
nal. I té dret a ser cregut, puix que ja ha donat quelcom
de vida i de patrimoni i de felicitat perquè així sigui.

El qui escriu tanca els ulls i veu el que podria ser
Catalunya si deixés d'ésser cofoia i conformista; si fos
més rebel; si fos més magnànima. El qui escriu veu tot
un esplet primaveral. El qui escriu ho veu, i no delira.
El qui escriu no és un somiatruites. El qui escriu no és
un ignorant en qüestions de sociologia i d'economia. Per¬
doneu la impudicicia. El qui escriu creu en els impon¬
derables, però va amb unes balances pel món i no sol
parlar gratuïtament. Novament, perdoneu la impudici¬
cia. Àdhuc per als qui no entenen cap altre llenguat¬
ge, el qui escriu, tot i saber que això no li està bé, en un
deliri d'impudicícia, diu que ell és un home que reme¬
na diners. El qui escriu diu tot això i corre el risc de
ser fitó de la ironia o de l'enveja, perquè el que afir¬
ma és cert i perquè vol fer valer el seu dret a ser cre¬

gut quan diu que, comptat i debatut, pesat i sospesat, el
nostre país val la pena i que té davant seu un bon es¬

devenidor.
Però repeteix que dubta que hagi exposat prou clara¬

ment i d'una manera prou convincent aquesta realitat i,
sobretot, que hagi fet ressaltar degudament la magnitud
i la naturalesa de l'obstacle que per al redreçament del
nostre poble constitueix ara per ara, la situació mental i
espiritual de molts, de moltíssims catalans.
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Per això, ara que arriba a un punt àlgid del seu
escrit —el de la doble impermeabilitat, la conformista
i la cofoia—, el qui escriu recorre novament a Péguy.
Puix que no vol que el que segueix quedi poc clar o poc
vigorós. No ho vol, perquè és massa important.

Novament ha de recórrer a Péguy. Puix que és ell el
qui ha fet el gran servei d'aplicar al camp de l'esperit un
fet físic que il·lumina moltes coses: el de la mullena. Hi
ha una física de la hidrostàtica, que es basa en la quan¬
titat, en el pes i en el volum, i una física de la mullena
que es basa en el contacte i en la penetració. La física
de la hidrostàtica és una física de pressió, d'insistència:
el degoteig de segles arriba a foradar la roca. En canvi,
la física de la mullena és una física de ferida : un degoteig
secular no pot arribar a mullar un teixit impermeable,
puix que cada gota rellisca sobre la superfície sense alte¬
rar-la, i la gota que segueix és com si fos la primera; i
tampoc no pot penetrar, també llisca. Només quan en
la capa impermeable es produeix una solució de conti¬
nuïtat, només quan es produeix una ferida, només ales¬
hores l'aigua pot penetrar i pot mullar.

Doncs bé, els problemes que plantegen els homes
habituats pertanyen a la física de la mullena. És a dir, a
la física de la ferida.

Els habituats són, per damunt de tot, uns no ferits.
En llur superfície no hi ha solucions de continuïtat. I són,
per tant, insensibles als estímuls externs normals, és a
dir, als estímuls que només toquen. És el que dèiem fa
una estona: el que ens calen no són tones de paraules
corrents i vulgars, ni tampoc de paraules sàvies i erudi¬
tes, sinó unes quantes paraules poètiques, unes quantes
paraules màgiques, unes quantes paraules penetrants,
feridores. I més que paraules, el que ens calen són
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actituds, testimonis i gestos forts i substantius, capaços
de traspassar l'escorça de l'hàbit.

Sobre els habituats llisca tot. Ho escupen tot. Res
no els immuta, puix que res no els penetra. Els uns per¬
què han comprat la tranquil·litat a canvi d'una renúncia
definitiva; els altres perquè es creuen reis de l'univers
i no s'adonen que no tenen dos pams ben seus. Els uns

perquè creuen que res no val ja la pena, els altres perquè
pensen que res no ens fa falta, que realment «no hi ha
terra més ufana sota la capa del sol». Dues posicions
aparentment antitètiques, però en el fons idèntiques;
idèntiques, sobretot, en llurs resultats pràctics. Uns i al-
altres estan baratant les possibilitats del nostre poble i
de les generacions futures.

Cofois i desencisats: tots habituats. Tots segurs. I com
més segurs, més inaccessibles. Com més segurs, més
condemnats.

Cal que perdin aquesta maleïda seguretat. Cal que
perdin aquesta estúpida seguretat que dóna el cofoisme.
I que perdin aquesta trista seguretat de l'home que ja
no juga; aquesta trista i falsa seguretat que neix, justa¬
ment, de la manca de seguretat i de fe en les pròpies
forces. Cal ficar-los dintre el dubte: que no ho vegin tot
tan clar ni tan definitiu. Que no ho vegin tot tan ja fet.

Els cofois no són permeables. Però els qui són cons¬
cients de recular sí que ho són. Els desencisats i els con¬

formats, els que han caigut en la més pregona indife¬
rència, tampoc no són permeables. Però els rebels i els
ambiciosos sí que ho són.

Cal ferir aquesta gent. Cal ficar-li dintre el dubte.
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Cal que passin del cofoisme a l'angúnia i de l'angúnia
a l'esperança. Cal que passin de la resignació a la re¬
bel·lió, de la conformitat al desig, de la renúncia a l'am¬
bició, de l'escepticisme a la fe. I que d'aquí passin a
l'esperança. Cal que tots siguin ferits i que en tots pe¬
netri un doll d'esperança.

Cal ferir-los i que tots conflueixin en l'esperança.
L'esperança és patrimoni dels qui lluiten. Hi ha sem¬

pre una ratlla de lluminosa esperança a l'horitzó d'un
combatent. Àdhuc quan el combat sembla desesperat. Hi
ha sempre un reflex de celístia il·lusionada en la nit d'un
combatent presoner.

A les portes de l'hivern, com un desafiament, el ca¬
lendari catòlic celebra la festa de la Mare de Déu de l'Es¬
perança. A les portes de l'hivern, com un desafiament.
I a set dies justos de Nadal, com un presagi.

En ple hivern, la tenaç esperança. Gairebé descone¬
guda. Coneguda només dels qui la duen dintre. Dels qui
en viuen. Dels qui ella fa viure en una plenitud que
els cofois desconeixen. I també els desencisats. I més
encara els ben proveïts. En una plenitud a la qual els
estèrils no tenen entrada.

Gairebé desconeguda treballa la infantil esperança.
Com el Nen Jesús. Que ningú no coneixia. Només uns
pastors. I uns estrangers.

A les portes de l'hivern celebrem cada any la festa
de l'Esperança. L'esperança alena en el cor del pecador;
del pecador, del derrotat. No és la fe la que més els
aguanta, ni tampoc la caritat: és l'esperança. El qui
escriu ha fet l'experiència del pecat, de la presó i de la
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derrota. L'esperança és la que més aguanta. I la més
tendra. La més juvenil. Té cara d'infant innocentment
entremaliat. Té la cara dels nostres fills.

Això és el que ignoren els cofois, que es creuen que
tot els ha estat donat. I els resignats, que es pensen

que tot els ha estat negat.
Això és el que ignoren els maltusians, que temen el

futur. I que a la por sacrifiquen la família, la pàtria i la
religió. Que li sacrifiquen també la pròpia felicitat.

I això és —ara ja ho sabem— el que aguanta Cata¬
lunya. Hi deu haver a Catalunya, dèiem, una força se¬
creta, quelcom que la fa viure contra tota lògica. Deu
haver-hi un misteri amagat en aquest poble que sembla
vincladís, però que viu de fidelitat i d'ànsia de llibertat.
I sobretot, d'esperança. Fidelitat, ànsia de llibertat i es¬
perança. Virtuts juvenils. En el fons de la Catalunya
submergida pel maltusianisme glateix una exultant jove-
nesa. Per això torna sempre, Catalunya torna.

És la nostra virtut. La tendra esperança. La jove i
joiosa esperança. Som un poble ancorat en l'esperança.
Per això no ens ensorrem. Per això tornem sempre. I tor¬
narem.

A les portes de l'hivern celebrem la gran festa de
l'esperança. De l'esperança cristiana. I de l'esperança
catalana. De la nostra esperança. Com un desafiament.
I com un presagi.

Sabem que la Pàtria és viva. Sabem que sota la crosta
maltusiana i vella alena una vida jove, una vida nova.
Però sabem també que el pes mort dels conformats i
dels cofois, dels habituats, de la llenya morta, és a dir,
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de la llenya que ja no véhicula saba, de la llenya mo¬
mificada, de la llenya que ha assolit el grau màxim
de l'enduriment, sabem que aquest pes pot ofegar la
vida que bull en la profunditat. Sabem que la cendra
pot arribar a apagar les brases. Ho hem dit fa una es¬
tona: no és mort un poble que ha donat, no fa pas gai¬
res anys, una floració esplèndida, i que avui, en ple
hivern encara, torna a treure lluc; però és cert, en canvi,
que pot morir.

¿Qui podrà més: els mantenidors de l'esperança o els
testimonis de la intranscendència i la inconsciència? ¿Qui
podrà més: els mantenidors de l'esperança o els desenci¬
sats predicadors de l'abandó? Una cosa és certa, i és que
als mantenidors de l'esperança res no els serà regalat,
ni tampoc venut a bon preu.

L'esperança és tenaç. L'esperança creu en la recom¬

pensa de l'esforç. Però no n'hi ha prou amb això: l'autèn¬
tica esperança, ha d'ésser també heroica. Que ho tinguin
ben present els qui han abraçat la seva bandera. Puix
que cal posar-se en guàrdia contra certes deformacions
de l'esperança. Sobretot contra una: la que consisteix
a creure que amb temps, paciència i bona voluntat s'ar¬
reglen les coses. Amb el temps i una canya. La que con¬
sisteix a creure que la fruita madura cau sola de l'arbre.
La que dissocia esperança i sacrifici.

Les coses no s'arreglen només amb temps, paciència
i bona voluntat. Les coses no s'arreglen només amb tre¬
ball d'artesà, amb treball de formigueta aplicada. El qui
escriu no pretén negar el valor de l'esforç quotidià, del
treball humil i monòton. El qui escriu afirma que sense
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això no es va enlloc, en cap terreny. El qui escriu afirma
que sense això no hi pot haver riquesa, i tampoc sante¬
dat o saviesa. El qui escriu ha viscut de petit en aquest
ambient de tenacitat. En aquest ambient de treball sense
fi. I sap que aquesta energia en el treball —en el treball
econòmic, però també en l'intel·lectual i en l'espiritual—,
sap que aquesta energia i aquesta continuïtat en el tre¬
ball quotidià han assegurat més d'un cop la supervivèn¬
cia de Catalunya.

El qui escriu sap tot això. Però també sap que no
n'hi ha prou. Sap que a vegades cal quelcom de més, si
és que realment es vol que l'esperança es converteixi en
realitat, és a dir, si l'esperança no és només una ma¬
nera de defugir perpètuament la realitat, una mena
d'opi (1).

El qui escriu sap que la santedat és una obra de cada
dia. Sap que la santedat comporta llevar-se cada dia a
l'hora convinguda i fer tres exàmens de consciència, i
viure constantment en presència de Déu, i resar una jacu¬latòria cada cop que passa un autobús vermell o que es
comença una passada amb l'arada. I això ja és prouheroic. El qui escriu no ho nega. Però també sap queamb això no n'hi sol haver prou, i que a alguns la santedat
no els és donada si no és a través del martiri, o d'un
testimoni particularment heroic, o de renúncies especial¬
ment doloroses. I sap que cal estar disposat a acceptar
aquestes proves extremes.

El qui escriu sap que tot això que és cert per la san¬tedat ho és també en tots els terrenys de l'activitat hu¬
mana. En tots, absolutament en tots. En l'individual i en

(1) Recordeu la cruel frase de Clemenceau: "Vós em dieu queSud-amèrica és el país del futur. El mal és que sempre és el país delfutur".
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el col·lectiu. En l'econòmic i en el polític. En l'intel·lec¬
tual i el religiós. No es guanya cap cursa sense un mo¬
ment d'esprint, d'esforç suprem, desesperat. Sense un
moment en què el braceig compassat, que gairebé no
cansa —també ell ja habituat—, ha d'ésser substituït per
un esforç dramàtic, esgotador, dolorós; per un esforç
decisiu.

Tot això és negat pels cofois. Tot això és negat pels
conformats. Tot això és negat pels assenyats.

Els assenyats creuen en el treball, però no en l'he¬
roisme. Creuen en el sacrifici, però dintre del que ells
anomenen uns límits enraonats. Que solen ser molt re¬

duïts.
Els assenyats haurien dit que Jesucrist era un exage¬

rat. Que era un fanàtic. No haurien pertangut a la secta
dels fariseus, però sí a la dels saduceus.

Els assenyats pretenen tenir l'exclusiva de la raó;
pretenen que només ells són raonables. I de fet sovint
no en són gens. Puix que fer un recte ús de la raó vol
dir posar els mitjans necessaris per a assolir un deter¬
minat objectiu, i posar-los bé. I aquesta definició com¬
porta, o almenys pot comportar, moltes coses que es-
glaien els nostres assenyats.

Sant Benet era un home assenyat, i es va rebolcar en
un esbarzer: només així es va poder conservar pur.

Gandhi era un home assenyat, i va fer vagues de
fam i va adoptar actituds que a alguns semblaven extra¬
vagants: només així va poder donar consciència nacio¬
nal als hindús.

Sant Eulogi era un home assenyat, i es va convertir
en un fautor martirum: només així va poder frenar la
progressiva assimilació cultural, espiritual i en darrer
terme religiosa dels mossàrabs.

83



Hi ha homes assenyats (i sovint casats) que van vo¬
luntaris a la guerra, perquè saben que per a un poble,
més encara, que per als seus propis fills no hi haurà res

pitjor que la derrota.
Els set teixidors de Rochdale eren homes assenyats

(i homes casats), i van escollir la presó i l'exili: només
així van poder desvetllar la voluntat de redreçament de
la classe treballadora anglesa i preparar un demà més
bo per als seus fills.

Tots ells eren assenyats, però tots ells havien de
salvar o restaurar quelcom d'immensament valuós: la
gràcia personal, el sentiment de Pàtria, la fe de tot un

poble, l'esdevenidor dels fills, la dignitat i el dret a
viure del món obrer. Tots ells van dedicar a l'ideal el
treball de cada dia, l'esforç humil i sostingut. Però per
a tots ells arribà també el moment del gran sacrifici. Cap
d'ells no va recular. Tots sabien, o intuïen, que de tots
els actes el sacrifici és el més salvador, el més restau¬
rador.

I no cal anar tan lluny, ni hi ha necessitat —i així
potser serà més entenedor per a segons qui— de sortir
del camp estrictament econòmic. Els catalans que van
fer la riquesa de la Catalunya moderna eren gent as¬
senyada, però no amb la mena de seny que avui han
posat de moda els nostres homenets dedicats a fer ne¬

gocis. No eren assenyats d'aquest estil els mariners
de la costa de Llevant que traficaven amb Amèrica, ni
tampoc tota aquella munió d'autèntics capitans d'indús¬
tria i d'autèntics financers del segle xix i començaments
del XX. No tenia aquest concepte del seny en Narcís Feliu
de la Penya, l'home que va iniciar el redreçament eco¬
nòmic de Catalunya, d'una Catalunya que aleshores era
literalment un país arrasat, un país arruïnat; Narcís Feliu
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de la Penya, l'home del Diseurs polític, que era tot un
programa d'acció sistemàtica política i econòmica, im¬
pulsor de les primeres indústries catalanes i creador
d'una nova mentalitat mercantil; Narcís Feliu de la Penya,
que era la mena d'home que avui tant es troba a faltar
en el resclosit món de l'activitat econòmica catalana,
però que, a més, no en contradicció amb tot el que proce¬
deix, sinó amb lògica concatenació, fou membre de la
Junta de Defensa de la Barcelona del 1714 i partidari de
la resistència a ultrança.

Hem nascut sota el signe de la derrota. Més encara:
sota el signe de la derrota permanent. Tan permanent
que arriba a no notar-se. Que arriba a penetrar-nos total¬
ment. Que arriba a fer-nos renegar, sense adonar-nos-en,
«el rei que portem dintre».

Hem nascut sota el signe de la por i del maltusianis-
me. Hem nascut per casualitat.

Sota el signe del desencís. I de la renúncia.
Hem nascut sota el signe del to menor.
Hem implorat una gràcia de caritat. No pas de pa ni

de vestit ni de confort. Una gràcia de caritat de joia
i d'il·lusió. Una gràcia de caritat de fe en nosaltres ma¬
teixos. Però no ens ha estat donada.

Els qui es diuen assenyats i els cofois; els vividors
del desastre col·lectiu i els decebuts; els antimagnànims,
els maltusians; tota aquesta gent ens ha negat la gràcia
de caritat que demanàvem. Potser per impotència, potser
per incomprensió no maliciosa; però el fet és que ens
l'han negada.

El qui escriu ho constata amb profunda tristesa.
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Ens han deixat sols.

Això no obstant, l'exèrcit de la generació novella con¬
tinua a l'aguait en els turons a l'altra banda del riu. Exèr¬
cit de joves, només de joves. Com els exèrcits de Napoleó.
Exèrcit sense generals experimentats. Exèrcit no del tot
fet encara. Però que està cridat —si vol, si es nega a
entrar en el joc de l'esquifidesa— a empreses realment
dignes d'ésser viscudes: està cridat a construir un país
joiosament, esperançadament i durament, i a trametre
un missatge d'abast universal.

En el moment en què les joventuts europees corren
el perill d'ésser engolides pel to del confort i de l'asèpsia;
en el moment en què la joventut castellana sembla a puntd'entrar en el joc del faraonisme i de renunciar a la seva
juvenil funció de llevat; en aquest mateix moment
s'ofereix a la joventut catalana l'avinentesa —la històrica
avinentesa— de convertir-se en un testimoni gairebé
únic i altament profitós, del que una joventut ha d'ésser.
I aquesta avinentesa l'ha feta possible, justament, l'es¬
pecial situació de Catalunya: el fracàs de les generacions
precedents i la nostra condició de poble derrotat.

Som, potser, l'únic poble derrotat de tot l'Occident
europeu. No n'hi ha cap d'altre de tan abandonat. Ni hi
ha tampoc cap joventut tan desemparada i tan mal ser¬
vida. Som, potser, l'únic exèrcit de tot l'Occident europeu
que de nit no pot encendre les fogueres: enfront de la
llarga línia dels focs guspirejants de l'exèrcit victoriós,la fosca i el fred ens embolcallen.

La joventut europea està renunciant a la seva juve¬nil funció de llevat. Joventut cansada, cansada sobre-
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tot d'exercir la llibertat i d'assumir responsabilitats de
projecció col·lectiva. Sembla incapaç d'encarnar integral¬
ment el paper prometeic que la història generosa li ha
assignat. En el moment en què portes mil·lenàriament
closes s'obren de bat a bat, la joventut europea renuncia
a la grandesa, a la llibertat i a la fe i s'abandona als
petits instints i als ideals domèstics. Traspassa d'esma
les portes i penetra en els temples de ja gran promesa
sense il·lusió i sense ambició, amb frivolitat, portadora
només d'un acurat tecnicisme. Joventut decebuda i alhora
suficient, també ella cofoia, monstruosament cofoia: co¬

foia del seu escepticisme, cofoia del seu asepticisme, co¬
foia, en darrer terme, de la serva senectut espiritual. Per
ella no hi ha ja paraules màgiques, pobres mots que han
perdut el sentit i que vistos en llur nuesa li semblen
ridículs. Pobres mots només plens quan són assimilats
per ànimes capaces de fe. Joventut que es deixa dur, però
que no viu la joiosa aventura del món d'avui ni en capta
les immenses perspectives ni les més nobles dimensions.

Extensos sectors de joventut europea semblen dispo¬
sats a renunciar a la llibertat. N'estan farts: farts de les

possibilitats que dóna i farts, sobretot, de les exigències
que imposa. Puix que la llibertat exigeix molt; la llibertat
és una escola de disciplina i de superació. I el que

l'aguanta és la fe: no hi ha llibertat on la fe s'apaga. Un
ventijol de fe, d'il·lusió, d'esperança i d'ànsia de supera¬
ció ha d'agitar constantment les banderes de la llibertat.

Si la joventut europea consumava la seva renúncia
no seria la llibertat política l'única sacrificada. No és
només la llibertat política el que pesa a la joventut sense
esma: és, sobretot, la seva llibertat espiritual, la llibertat
de la seva primavera, la llibertat de creació; és, en darrer
terme, la pròpia jovenesa. El que els dol és no ser
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encara tronc vell, llenya morta. El que freturen és la
pau de la vellesa, els bancs de jardins públics ben as¬
solellats. No seria la llibertat política l'única víctima
dels petits hobbies i dels ideals domèstics. S'equivoquen
una vegada més els qui veuen en això un progrés, els qui
en desitgen l'adveniment en nom del seny, de l'equilibri
i de l'ordre. Tampoc aquí els processos no s'aturen allà
on hom vol; també aquí es repetirà la història de l'apre¬
nent del bruixot. ¿De què seria capaç una joventut desan¬
gelada?

La joventut europea està en perill. Per culpa de qui o
de què, no és ara el moment d'escatir-ho. Només consta¬
tem el fet: la joventut europea està empatxada. Tota ella
és una joventut triomfant. Tota ella; també l'alemanya.
També la castellana. Tampoc no hi ha lluïssor en els
ulls de la joventut castellana. També ella està empatxa¬
da i, pitjor encara, ho està sense haver tastat cap realitat
autènticament consistent. Està empatxada de paraules.
Incorporada tard, molt tard —i a mitges, només a mit¬
ges—, a la gran marxa endavant del món d'avui, ha su¬
cumbit aviat als paranys de l'escepticisme del domesti-
cisme i del tecnicisme. Hi ha sucumbit sense abans haver
viscut il·lusionada ni haver-se sentit vinculada a grans
ideals col·lectius; hi ha sucumbit sense amb prou feines
haver traspassat el llindar de la tècnica i de la ciència.
Joventut cansada abans de començar.

I és ara, retornats a la pàtria, que podem mesurar tot
el valor de l'exèrcit acampat en els turons a l'altra banda
del riu i tot l'abast de la seva missió. En el moment de la
desmobilització general, la joventut catalana mobilitza.
En el moment en què Europa llisca cap al cofoisme i el
domesticisme, la joventut catalana se n'allibera i retorna
als mestres d'energia i als ideals col·lectius.
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A pocs llocs d'Europa hi ha tantes possibilitats que
siguin més ben compreses les possibilitats del nostre
temps i més ben servits els seus imperatius. A pocs llocs
s'ha conservat d'Europa una idea tan noble i tan jove,
tan plena de frescor matinal com en aquest petit estol
d'homes que espera acampat en els turons a l'altra banda
del riu. A pocs llocs com a Catalunya s'ha pogut conser¬
var un sentiment nacional, fins i tot un sentiment nacio¬
nalista tan poc abstracte, tan a l'escala de l'home i, con¬
següentment, tan identificat amb una concepció universal
i una exigència de justícia dignes del temps i dignes de
la nostra filiació europea. I és lògic que sigui així, puix
que també a pocs llocs s'ofereix encara a una joventut
l'avinentesa de construir un país, endogalat i desesmat,
desorientat i desmoralitzat, però ple de possibilitats i que
encarna valors seculars que han conservat la validesa
i que transcendeix les pròpies fronteres. A pocs llocs
d'Europa hi ha avui tanta gent jove capaç de no som¬
riure sorneguera —per displicència, però també, en bona
part, per impotència espiritual— quan se li parla de
llibertat, de justícia, d'unitat; quan se li parla de servei,
de disponibilitat i de sentit de l'honor. A pocs llocs
d'Europa hi ha una joventut tan mal servida i tan desem¬
parada, tan nascuda sota el signe de la derrota perma¬
nent, de la derrota feta institució, però també, potser per
això mateix, a pocs llocs d'Europa hi ha una joventut
tan àvida. A pocs llocs d'Europa hi ha una joventut tan
il·lusionada i capaç, el dia que pugui destravar-se i em¬
prendre de ple el seu camí, de dur a terme empreses que
requereixin generositat, com en aquest racó ombrejat per
la derrota d'ençà de fa més de vint-i-cinc anys.

Als contaminats d'esquifidesa els pot fer somriure
aquesta afirmació de fe en la nostra joventut. I, tanma-
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teix, el qui escriu no la fa en un moment d'exaltació, ni
tampoc a la lleugera. La fa fredament i sota d'un cel
estrany. La fa essent ell, personalment, encarnació de la
derrota i de la impotència. La fa perquè sent en ell una

energia i una esperança que són poc corrents, i perquè
li consta que aquesta energia i aquesta esperança no són
personals, sinó participació en una energia i una espe¬
rança col·lectives.

Fredament, i des del fons del fons, sota d'un cel qua¬
driculat i estrany, el qui escriu afirma que hi ha una
joventut que puja i que no és una joventut vulgar.
Una joventut que evidentment es pot perdre, com una
bella collita que la calamarsa fa malbé. O que els veïns
enemistats cremen. O que els mals pagesos deixen podrir
per indolència. I cal no oblidar ni un sol instant que hi
ha veïns que ens espien i que hi ha, dintre de casa, page¬
sos desnaturalitzats que no estimen la terra ni els fruits
de la terra. De l'un i dels altres cal defensar-se.

Però, de moment, dia rera dia el blat creix i les es¬

pigues comencen a granar. S'anuncia —no per a demà
encara, però sí per a un futur ja no llunyà— una collita
esplèndida.

Des del fons del fons, sol sota d'un cel quadriculat i
estrany, perquè en els turons a l'altra banda del riu, l'e¬
xèrcit de la joventut comprengui tot l'abast del combat que
s'atansa i vegi que el que està en joc val realment la pena;
perquè sigui conscient de la seva responsabilitat envers
la pàtria, envers Europa i també envers ella mateixa :

perquè no es marceixi una tan bella esperança.

Desembre, 1961
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DE LA DERROTA, DE L'ESPERANÇA,
DE LA VOLUNTAT DE SER (1)

L'any 1821 els grecs iniciaven llur guerra d'indepen¬
dència contra els turcs. Fou una lluita aspra i dura. Al
cap de set anys, aconseguiren la independència ajudats
per l'opinió pública i, també, pels governs d'Anglaterra,
França i Rússia, però sobretot sostinguts per una gran
fe religiosa i per una gran fe patriòtica que tenia les
arrels en records, boirosos però revestits de tota la força
dels mites, de l'antiga Grècia i de Bizanci. Però que n'era
de petit, pobre i rònec l'Estat grec del 1828! Pel nord
no arribava més amunt de Larissa i de Tricàlia, i quant a
les illes, Creta i Xipre, Rodes i Samos, Quios i Samotrà-
cia i tantes d'altres de noms gloriosos continuaven a
mans dels turcs. Atenes era un poble que entre grecs i
albanesos —d'albanesos n'hi havia més que de grecs—
no excedia gaire els deu mil habitants. El país era en¬
darrerit; vivia d'una agricultura primitiva, sense indús¬
tria i amb poc comerç. El nivell intel·lectual era baix, l'ex¬
periència política nul·la, la preparació tècnica inexistent,
l'organització social gairebé tribal. Però, amb tot i això,
els grecs estaven alimentats per un gran orgull i un

gran somni, una gran ambició. Orgull de ser fills de
l'Hèliade immortal i del gloriós Imperi Bizantí. Ambició
de reconstruir la Gran Grècia.

(1) Aquest assaig està inspirat en la lectura del llibre de Nikos
Kazantzaki El Crist de nou crucificat.
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¿Què tenien a veure els grecs de Misselonghi amb
els de la Grècia clàssica? De fet, molt poca cosa. Era un
poble fortament balcanitzat i, per tant, racialment distint,
religiosament cristià, intel·lectualment mig analfabet. No
és que hi hagués solament una diferència de grau, que
també hi era, i gran. Hi havia, a més, una diferència es¬
sencial. Però els grecs moderns s'apoderaren del mite
clàssic, i també del bizantí, i en feren llança i cuirassa.
Això els féu sentir forts, i els féu realment forts; es cre¬
gueren immortals, i per això sobrevisqueren. Un cop més
quedava demostrada la força immensa dels mites.

Els grecs —que els turcs menyspreaven, perquè eren
pastors incultes i busca-raons, incapaços i anàrquics, gent
mancada de la disciplina i de la visió dels afers que no¬
més donen l'exercici del poder i l'enquadrament dins un
marc propi, fins i tot quan aquest marc és tan tronat
com era l'Imperi Otomà—, els grecs, dic, van aconseguir
la independència empesos per llur fe religiosa, per llur
fe patriòtica i per la força dels mites. Però no es van
aturar aquí. El minúscul nou Estat s'imposà, a partir
del 1828, una tasca grandiosa: reconstruir la Gran Grè¬
cia, que pel nord arribava fins a Constantinoble, l'antiga
Bizanci, la capital de Constantí Paleòleg i de santa So¬
fia; que comprenia totes les illes —les jòniques, les del
Dodecanès, Creta, Rodes, Xipre..., i que englobava la
costa i també força zones de l'interior de l'Anatòlia. Amb
tota la terra que havien petjat i ocupat els grecs clàssics
i els bizantins, i en la qual encara hi havia grecs —com a
ciutadans de segona de l'Imperi Otomà, però mantenint-
se fidels a l'ortodòxia i al record de les glòries antigues—,
amb tot això havia de reconstruir-se una Hèl·lade nova i
esplendorosa.

Els mitjans eren minsos, però l'orgull i l'ambició
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grans. I el temps demostraria que la voluntat també ho
era: tenaç, perseverant, insistent. I és que la moderna
Grècia, la minúscula, erosionada i mig albanitzada Grè¬
cia moderna, s'havia pres seriosament el seu paper de
continuadora d'Atenes, Tebes i Corint, d'hereva del gran
Alexandre, de venjadora de Constantí, el jove i heroic
emperador, l'últim dels Paleòlegs, de dipositària i defen¬
sora de la fe ortodoxa. L'alt concepte que es forjà d'ella
mateixa en féu un poble fora del comú, en féu un poble
antimediocre.

D'aquest poble en podia sortir un home com Nikos
Kazan tzaki.

Nikos Kazantzaki es féu ressò d'aquesta vocació anti-
mediocre del seu poble en la seva vida i en la seva obra.
En ambdues hom adverteix, ben marcades, tres passions,
que ell viu i serveix amb clara voluntat de superació, amb
fe i esperança i ensems amb dolor i angúnia; la Pàtria,
la justícia, l'autenticitat dels homes i de llurs relacions
entre ells mateixos i entre ells i Déu.

Aquestes passions el dugueren a la política, com a mi¬
litant socialista i àdhuc, durant un curt període, com a
ministre. Però la política no era, evidentment, el seu
terreny, i ell ho comprengué aviat. Com Péguy, no era un
polític ni era un socialista. Era, simplement, igual que
Péguy, un enamorat de la Pàtria, un combatent de la jus¬
tícia i un profeta d'una Humanitat millor i més autèn¬
tica.

Tot això forma l'encanyissat de la seva obra, i espe¬
cialment d'El Crist de nou crucificat. En ella es barre¬
gen íntimament l'orgull nacional —«som grecs, som una

93



raça immortal, no desapareixerem»—, l'anhel de justícia
—«Senyor, noves bases! Noves bases per al poble dels
grecs!»—, el rebuig de la falsa respectabilitat —«us feu
fàstic els uns als altres, però us estimeu més posar-vos
d'acord i viure com uns ganduls escanyant els pobres»—
i la fe que Crist ha ressuscitat i que, per tant, tot home
es pot redimir —la dona perduda i el marxant trampós,
àdhuc Judes Panayotaros, el pope fart i el jai avar, àdhuc
els turcs.

L'acció de la novel·la passa en un poble grec de l'Ana-
tòlia, pels volts, probablement, de l'any 1922, poc després
del fracassat intent grec d'apoderar-se de bona part de
l'Anatòlia aprofitant el desgavell que s'instaurà a Turquia
arran de la derrota del 1918. L'essencial és que passa en
un poble grec de l'Anatòlia, és a dir, en un poble grec
en el qual la Pàtria encara no ha ressuscitat. Puix que el
minúscul Estat del 1828 ha dut a terme amb voluntat de
ferro i una fe immensa en els propis destins, una part
important del seu programa d'una Gran Grècia, però
no tot.

Els ossos de Constantí Paleòleg encara no reposen en
pau; perquè Constantinoble continua a mans dels turcs,
i a l'Anatòlia els pobles grecs continuen sota l'opressió
otomana, a voltes brutal, però més generalment finament
i subtilment cultivadora de la impotència, opressió suau¬
ment dura, a estones insultantment condescendent, sem¬
pre mentalment desballestadora i deterioradora, moral¬
ment envilidora, espiritualment desmembradora.

La plenitud de la Pàtria és sobretot valorada quan
hom n'està mancat. La plenitud de la Pàtria gairebé no-
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més és valorada quan hom n'està mancat. Com tots els
sofriments, tant materials com espirituals però sobretot
els espirituals, no tenir pàtria, o tenir-la envilida o es¬
capçada o sofrent, és un dolor intransferible i sovint
incomprès. Els homes per a qui la Pàtria és com l'aire
que respiren, que se n'han nodrit sense adonar-se'n, que
han nascut, crescut i viscut entre les parets pairals d'una
pàtria ben constituïda, ben plantada i ben proveïda, per
a aquests el dolor dels qui no tenen aquest aixopluc és
incomprensible i, per tant, absurd, és malaltís, és fins i
tot suspecte. Als ulls dels ben proveïts : dels ben proveïts
de menjar, dels ben proveïts de diners, dels ben pro¬
veïts de satisfacció moral i espiritual —potser fariseus,
potser cofois, però ben proveïts—, dels ben proveïts de
pàtria, als ulls d'aquests hi ha quelcom de maliciós,
àdhuc quelcom de criminal en el desfici, en el combat,
en la ràbia i l'íntim sofriment dels mal proveïts —dels
miserables, dels insatisfets, dels privats de pàtria. I si
per cas algú vol comprendre aquest íntim sentiment de
frustració, i vol ajudar, es troba que no ho pot fer si
no és donant-se de ple, si no és passant, d'una manera
o altra, de les fileres dels compatidors a les dels compa-
dits. Compadir, que vol dir compatir, és un bell verb,
un mot edificant i esplèndid a la boca d'un bon predi¬
cador, d'un consolador professional o d'un esperit frívol.
Però és un verb que no té passiu. Hom diu «jo compa¬
deixo», i això té, a vegades, un sentit. Però només rara¬
ment hom pot dir, només rarament, realment, hom pot
dir: «Jo sóc compadit». Només rarament, realment, això
té un sentit; només rarament, realment, arriba a haver-hi
comunicació entre l'un i l'altre, el qui compadeix i el qui
és compadit; només rarament, molt rarament, realment,
el compadit és descarregat d'una part del seu pes pel seu
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compatidor. I encara hi ha més: no sempre el verb com¬
padir, que vol dir compatir, que vol dir patir amb, és
emprat honradament, netament. Les belles paraules tenen
això de dolent, que serveixen més bé que les altres, més
bé que les no tan sublims, per a jugar brut. Puix que
el compadit, al qual les persones comprensives, real¬
ment comprensives, realment caritatives, o falsament i
untuosament comprensives, falsament caritatives, senten
la necessitat de compadir, a aquest només li cal una cosa,
només una, una només : no necessita compassió, compas¬
sió falsa i compassió untuosa, ni tampoc compassió autèn¬
tica, compassió real, compassió sincera, no necessita com¬

passió, necessita allò que no té, necessita menjar, casa,
cultura, il·lusió, fe, pàtria. No li doneu compassió, a l'ho¬
me que no té menjar, que no té casa, que no té cultura,
que no té il·lusió, que no té fe, que no té pàtria. Doneu-li
menjar, doneu-li casa, doneu-li cultura, doneu-li il·lusió,
doneu-li fe, doneu-li pàtria. Doneu-li, si més no, una mica
de menjar, una mica de casa, una mica de cultura, una
mica mica d'il·lusió, una mica mica de fe, una mica mica
de pàtria. Doneu-li una engruna de menjar, un raconet de
casa, unes beceroles de cultura, una espurna d'il·lusió, un
rudiment de fe, un inici de pàtria. I si ni això no li
podeu donar, doneu-li l'esperança del menjar, l'esperançade la casa, l'esperança de la cultura, l'esperança de la
il·lusió, l'esperança de la fe, l'esperança de la pàtria.
Doneu-li quelcom que ja sigui una mica menjar, casa,
cultura, il·lusió, fe, pàtria, quelcom que en les seves en¬
tranyes porti, com una flor que la gebrada potser rostirà,
però que pot madurar i fruitar, menjar, casa, cultura,
il·lusió, fe, pàtria. Però no li doneu compassió.

La plenitud de la Pàtria gairebé només és valorada
quan hom n'està mancat. Per això, la pàtria grega és
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especialment bella al cor de l'Anatòlia, a Sant Jordi, la
vila del pope Photis, o a Licovrisí. Només allà, sota la mi¬
rada vexant de l'agà, té tot el seu sentit, nacional i
religiós, aquella exclamació pasqual de fe meravellosa,
de fe granítica: « Crist ha ressuscitat, també els antics i
la pàtria ressuscitaran!». Només allà es poden mesurar
en tot el seu abast les afirmacions desafiants que surten
de les boques de grecs trepitjats i ataconats : «Som grecs,
som una raça immortal, no desapareixerem».

Potser algun dia els grecs d'Atenes s'avindran a obli¬
dar la seva gran missió. Potser algun dia, cansats de
maldar, es donaran per satisfets amb el que tenen. Però
els grecs de l'Anatòlia no podran. Ho hem vist ben clar
fa pocs anys. Potser els grecs d'Atenes haurien renunciat
a Xipre, una mena de gran roc punxegut desprès de
l'aspra Anatòlia i que ha navegat mar endins, però els
xipriotes grecs no van renunciar, no podien. I molts
que a casa nostra no entenien, per vergonya d'ells, l'en-
testament dels xipriotes grecs, ara l'entendran si llegeixen
El Crist de nou crucificat, i si tenen dos dits de front
entendran i valoraran i admiraran l'arquebisbe Makàrios,
que no era un ninot dels comunistes com alguns deien,
sinó el representant d'un poble cansat d'esperar inútil¬
ment la resurrecció de la pàtria. Els xipriotes grecs van

esperar, durant molts i molts anys, una gran navili que
vingués d'Occident amb les veles desplegades i un sant
Jordi a proa, que portés la bona nova. I s'estremiren, els
xipriotes grecs, quan l'any 1827, a Navarino, la flota grega
destruí la turca, i pujaven a les talaies, cadascun amb
l'esperança de ser el primer a veure a l'horitzó una vela
amb una creu. I s'estremiren de nou l'any 1912, quan
Creta retornà a la Pàtria grega. Però també aquest cop
fou en va. I així moltes altres vegades : el 1897, el 1918,
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el 1922, el 1945. Com els vilatans de Sant Jordi, el poble
del pope Photis, que van cridar alegrement : «Ja són
aquí» i van fer repicar les campanes i anaren al cementiri
a donar la bona nova als morts i engraparen les armes
en albirar des de dalt dels terrats l'avantguarda de l'exèr¬
cit grec. Així també els xipriotes grecs cada cop que la
Grècia lliure entrava en combat. Però així com l'exèrcit
grec que van veure els vilatans de Sant Jordi era un

exèrcit incapaç d'alliberar-los, puix que havia estat derro¬
tat i rebutjat per la reacció vigorosa de Kemal Ataturk,
així també la Grècia lliure mai no pogué, ni després de
les seves victòries, incorporar els xipriotes. «Pàtria grega,
bé tardes prou a arribar!»

Potser algun dia els grecs d'Atenes, ben peixats, des¬
coneixedors del que és viure en la humiliació —fins i tot,
al seu torn, humiliadors i opressors—, declamadors de
les glòries antigues, però no posseïts per la força màgica
del mite antic; ortodoxos sensats i mesurats, però no
lluitadors de la fe, potser sí que algun dia els grecs d'Ate¬
nes renunciaran. Però els grecs de l'Anatòlia, que tenen
la pàtria mutilada, que no tenen les seguretats dels
d'Atenes, que no se senten cofois, els grecs de l'Anatòlia
que són feliços de poder dir «encara vivim», encara som

grecs, encara som ortodoxos, encara creiem en l'home
tal com l'ha conformat la nostra herència cristiana, en¬
cara no som turcs, aquests no poden renunciar a l'Hèl·la-
de, a Bizanci i a la futura Gran Grècia. Aquests com més
atrapats estan senten la necessitat de dir-se: «No renun¬

ciarem a la nostra missió, germans!». Aquests, amena¬
çats d'extermini brutal o de lenta despersonalització, de
lent mestissatge espiritual, esterilitzant i destructor,
aquests tenen necessitat de creure's una raça immortal.
I perquè s'ho creuen, ho són.
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Potser algun dia els grecs d'Atenes s'oblidaran de
Constantí Paleòleg. ¿De què els serveix ja, a ells, els opu¬
lents burgesos atenencs o la pobretalla del Pireu que viu
de futbol i magazine, de què els serveix un derrotat?
Però els vilatans de Sant Jordi sí, aquests els recorden.
I li dediquen una de les quatre portes del nou poble que
van a edificar. Ells són també uns derrotats. Senten a

cada moment el pes, material i espiritual, de la derrota.
Per això esperen el retorn del rei vençut. El dia que ell
torni serà senyal que per sempre més la Pàtria grega ha
ressuscitat. «Aquí bastirem, germans meus, el portal del
nostre últim rei : Constantí Paleòleg, últim rei de Bi-
zanci. Per aquí, un dia, entrarà xop de suor el missatger
que ens anunciarà : Germans, de bell nou Constantí regna
a Bizanci, de bell nou el Paleòleg és entre nosaltres!» No
és estrany que els assistents semblessin trastocats, que
llancessin crits feréstecs i miressin cap al nord amb
mirada extasiada. «Cap al nord, cap a la ciutat santa, la
ciutat de Constantí, Constantinoble!»

Constantí, el derrotat. No es tracta, no, de fer l'elogi
de la derrota. No es tracta de sofisticar entorn de la der¬
rota, de llevar-li gravetat, de buscar-li la cara, com fan
uns certs intel·lectuals decadentistes i uns certs maso¬

quistes de l'esperit, com fan els cansats, els conformats
i els covards. Que bé, haver estat derrotat! Ningú no

gaudeix de tanta tranquil·litat, com el vençut, ningú no ha
de lluitar menys. Ningú tan poc responsable, segons com,
ningú tan lliure d'angúnies com el presoner. Però, ai
dels vençuts! La derrota no té cara, la derrota només té
creu. Això, els grecs fugitius de la vila de Sant Jordi, ho
entenen bé.

No, no es tracta de fer l'elogi de l'abandonisme. Es
tracta només de dir que Constantí, el derrotat —el derro-
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tat, no el rendit; el derrotat, no el fugitiu—, que Cons¬
tantí, l'home d'honor derrotat, l'home de cor vençut, el
defensor caigut però aferrissat de la Pàtria i de la Fe,
que en ell hi ha quelcom que en fa una gran figura, que
en fa una gran figura noble i àdhuc una gran figura útil.
Constantí, el derrotat, fa un servei. Fa el seu servei a tra¬
vés dels segles. El fa, entenem-nos, als grecs perduts en
el cor de l'Anatòlia; el fa als xipriotes; el fa als po¬
bres, als qui tenen gana, als perseguits. No el fa, potser,
als burgesos i als buròcrates d'Atenes. El fa, només, als
qui no tenen altra riquesa que l'honor i l'esperança,
als qui viuen no pas de menges delicades, sinó de l'orgull
de ser grecs. Aquests, ah aquests!, aquests veneren Cons¬
tantí, perquè ell va salvar l'honor del poble grec i l'honor
de la Cristiandat.

Fou l'any 1453. Europa, insensible, assistia a les dar¬
reres convulsions de Bizanci. No sorgirien, aquest cop,
nous almogàvers catalans: també ells havien iniciat la
davallada. També ells anaven entrant a les fosques file¬
res dels derrotats. Dels derrotats, dels esperançats i dels
tossudament decidits a no morir; dels convençuts que
el món en té necessitat. (¿Qui hauria vetllat el tresor de
la Grècia antiga, si no hagués estat per aquests semialba-
nesos? ¿I es pot permetre el món el luxe que mori un
poble, petit i dissortat, però enèrgicament aferrat als
ideals de llibertat, de justícia i d'amor a la terra, la terra
que és un producte humà i que conforma l'home?)
Aquest cop, ho repeteixo, no vindrien d'Occident almo¬
gàvers salvadors.

I justament aleshores a Bizanci regnava un home jove,
un cavaller. S'assemblava a sant Jordi.

Contra l'allau turca no existia ja l'Imperi Bizantí,
gastat, caduc; no existia Europa, absent, dividida, no
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existien els almogàvers; no existia Venècia. Contra l'allau
turca hi havia, només, un cavaller cristià.

Constantí Paleòleg no va poder salvar la seva capital;
Constantí Paleòleg no va poder impedir que tota la costa
del Mediterrani oriental caigués a mans dels turcs; Cons¬
tantí Paleòleg no va poder evitar que la riuada turca
comencés a estendre's pels Balcans; però Constantí Pa¬
leòleg, cavaller cristià, amb una defensa viril, feta no pas
amb la intenció de salvar Constantinoble, que no era

possible, sinó de complir les regles del joc, i amb una
mort heroica, va salvar l'honor de Bizanci i de tota la
Cristiandat, i va donar base, base real i sòlida, a l'espe¬
rança i a l'orgull de generacions i generacions de grecs.
I féu possible l'eclosió, quatre segles més tard, d'un
poble, vell i nou, que ha donat al món un exemple de
voluntat de superació, de remarcable antimediocritat.

No és pas que tot fos noble i digne, que tot fos tibant
i valent, en el poble dels grecs. Oh noi, hi havia els decla-
madors impotents, els popes explotadors del comerç es¬
piritual, la pobra gent fàcil d'enganyar i d'explotar, les
«forces vives» ineptes, però múrries, els xerraires, els
escanyapobres, els ressentits. Amb aquests, cal comptar-
hi sempre. És contra ells, tant o més que contra l'ene¬
mic exterior, que l'heroi i el màrtir han de donar la
pròpia mesura. Tot home i tot poble porten en ells ma¬
teixos llavors que els poden destruir.

Constantí Paleòleg és cara. El pastor Manòlios és cara.
El pope Photis és cara, també. Però el pope fart, l'arconte
sensual, el jai avar i la massa covarda del poble són creu.
I el mestre Nikolis, el pobre mestre tites, també és creu.
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Els uns i els altres —herois i guineus, redemptors i es-
canyapobres— tenien el seu lloc en la tradició grega i en
la tradició bizantina. La història de Bizanci i la història
antiga de l'Hèl·lade, com la història de tots els pobles,
només és això : saber qui pesa més, si els dignes o
els indignes, si els homes o els eunucs, si els herois o els
sensuals, Alexandre o els sàtrapes, Constantí o els mes¬
tres tites. Sí: Constantí o els mestres tites. La gent com
el pobre mestre Nikolis, «home honrat i covard, recte i
dèbil», són una plaga. Bé prou ho sabia Constantí! Quan
ja l'exèrcit turc anava a iniciar el setge de la capital i
l'emperador es disposava a fer l'únic que podia fer —sal¬
var l'honor, el seu, el del seu poble, el de la Cristiandat—
a Bizanci hi havia uns savis, dotze exactament, dedicats a

discutir, d'una manera aferrissada i violenta, si Adam i
Eva tenien o no tenien llombrígol. L'esquifidesa humana
i l'esperit de dimissió d'aquesta mena de gent féu tant
per la caiguda de Bizanci com l'artilleria turca. I és més:
així com encara avui els qui som cristians recordem
amb tendresa el darrer dels Paleòlegs, i els grecs de
l'Anatòlia continuen trobant gust a la vida, perquè con¬
fien que un dia tornarà, així també el record de Bizanci
ha quedat marcat a la ment de les generacions amb una
mena de tara, que equivocadament hem arribat a creure

essencial i que l'adjectiu «bizantí», de sentit pejoratiu,
expressa prou bé.

Aquests mestres tites, homes de bona voluntat, però
sense caràcter; estèrils classificadors i buits declamadors
de les gestes dels altres; aquests que responen «deixa'm
acabar el capítol», quan se'ls requereix per anar a so¬
córrer uns desgraciats; aquests híbrids saberuts, pompo¬
sos lletraferits, pacífics per força, per eunuquisme men¬
tal i espiritual, escrupolosos i temorencs; aquests inhibi-
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cionistes a l'hora de la veritat, a l'hora en què els qui
s'han pres seriosament les tirades poètiques sobre l'Hèl-
lade i la Gran Grècia i n'han fet carn de la pròpia carn,
vida pròpia, decideixen fer del somni realitat; aquests
mestres tites, que en fan de mal! El fet d'acabar essent
víctimes de la pròpia incapacitat no els absol. La pròpia
mort no els redimeix del pecat d'haver usat vanament i
frívolament del do diví de la paraula i d'haver, per me¬
diocritat, sembrat el dubte a les pròpies files.

No acaba aquí la creu. Els qui s'acontenten amb les
aparences, només, de la fortalesa i de la dignitat —«sor¬
tirem del calabós heroics i màrtirs del Crist (...) ens hem
apuntat una gesta heroica», diuen els notables, que en
el fons del calabós per un moment s'han mostrat tal com
són, ressentits, avars, golafres, sensuals, covards, egois¬
tes—; els qui munten la pròpia vida i pensen el futur en
funció, només, d'un fals seny, escapçat i estèril —«més
val una perdiu dins la cassola que cent volant per la
garriga!»—; els qui fan comerç de les coses de Déu i les
utilitzen per als seus fins particularíssims; tots aquests
són creu.

«Més val una perdiu dins la cassola que cent volant
per la garriga!» Falsedat profunda d'unes certes veritats
aparents; ús generalitzat, per malícia o covardia, d'unes
certes veritats parcials i contingents. Ni Pericles ni Ale¬
xandre, ni Plató ni Fidis, no haurien existit si haguessin
fet cas de vosaltres, arconte Patriarqueas! Bizanci no
hauria estat durant segles l'escullera de la marea turca,
pope Grigoris! La minúscula Grècia del 1828 us hauria
abandonat per sempre més i el somni de la Gran Grècia
s'hauria fos, mestre Nikolis! No teniu raó, homes pru¬
dents. La fe, la pàtria i l'honor són tres columnes bàsi¬
ques de la societat, tens raó, pope Grigoris; però la fe,
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la pàtria i l'honor no els pasten els esperits encongits.
De tots vosaltres l'únic que té raó és el jai Ladas, l'avar.
I qui sap si en el fons també tu, pope Grigoris, que no
ets càndid com el mestre ni tranquil com l'arconte, i que
t'assembles una mica al vell usurer. «I l'altra columna
—com hi insisteixes— és la propietat.» Com se't fa saliva
a la boca, pope Grigoris, quan dius que Licovrisi és una
vila «grassa»! I tant, i tant, pope Grigoris! Tu i el jai
teniu raó : pels qui teniu la vista fixa en les riqueses, i la
hi teniu no com la hi té el qui lluitant amb la matèria i
amb ell mateix vol plasmar-se en quelcom que sigui seu,
en quelcom forjat per ell i en què ell es pugui reconèi¬
xer, ni tampoc com la hi té un gran ambiciós creador,
sinó com la hi té un home espiritualment petit, un apro-
fitador, un escurador, un saquejador de ciutats arra¬
sades per l'aiguat o el terratrèmol, per vosaltres l'adagi
és ben cert : «Val més una perdiu dins la cassola que cent
volant per la garriga!». És bén cert, també, que una de
les creus de la Grècia Magna foren uns certs marxants
espavilats i curts de vista! Vosaltres entronqueu amb la
mala tradició que com un core amagat habitava fins i
tot en el cor esplèndid del mite antic. Vosaltres sou

creu.

Pàtria grega, bé tardes prou a arribar! I qui sap si
mai podràs superar tots els entrebancs que et posaran
pel camí els qui, tot i essent grecs, viuen del teu mar¬
tiri! Cada cop que el vell món que t'esclafa trontolli, les
«forces vives» de Licovrisi cuitaran a posar-se d'acord
amb l'agà. Perquè, d'aquest món vell, en viuen. I de tu,
Pàtria grega, de tu també en viuen. La seva golafreria i la
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seva avarícia viuen de tu, dels milers i milers de grecs

que es deixen conduir pel pope que mercadeja amb Déu;
per l'avar que sempre està a l'aguait d'una mala collita,
d'una malaltia, de la calaverada d'un hereu escampa, per
l'arconte gandul i panxacontent. I també de tu es nodreix
llur vanitat i aquesta espurna d'il·lusió, aquesta mena de
frisança, sense la qual l'home no se sent del tot feliç:
declamen les gestes antigues i es proclamen hereus de
l'Hèl·lade immortal. Tu els ho dónes tot, Pàtria grega :
els dónes la riquesa i els permets que se sentin grans
personatges, membres d'una gloriosa nissaga. Però no
els descobreixis del tot la teva faç. No els deixis veure
ben clar que una pàtria és una comunitat, i que el patrio¬
tisme pressuposa un esperit autènticament comunitari
que faci que tot home se senti responsable de tots els
membres del país; no els deixis veure que tu no ets com¬
patible amb la injustícia i que, per tant, la Pàtria no és
només una manera de passar agradosament l'estona re¬
cordant llegendes de l'antigor a la vora del foc, sinó que
inclou quelcom de socialment trasbalsador; no els deixis
veure, tampoc, que no n'hi ha prou de declamar sobre
la grandesa antiga, sinó que cal viure-la i recrear-la, i que
això requereix esforç, lluita i dolor. No els ho deixis
veure, que si se n'adonen aniran cuita-corrents a trobar
l'agà i a pactar-hi. De la Gran Grècia, ells en volen l'exal¬
tació floralesca, el somni, el pessigolleig interior que fa
espurnejar els ulls i sentir-se commòs i trasbalsat; però,
de l'opressió otomana, en volen la realitat dels avantatges
materials i de les preeminències heretades i immerescu¬
des; de l'opressió otomana, en volen la tranquil·la di¬
gestió. I sacrificaran l'ideal hel·lènic i l'ideal cristià, sa¬
crificaran Atenes, Bizanci i la futura Gran Grècia a canvi
d'una hipoteca usurera. Ells seran els enterradors de
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tota esperança. Ells barataran la Pàtria i la justícia, la
justícia i la Pàtria; ells barataran l'orgull de sentir-se
grec, la suprema dignitat de saber-se fill de Déu, ho bara¬
taran tot per tal de conservar llurs privilegis. I Grècia
sucumbirà sota el pes feixuc de les indignitats, les cobe-
jances, les impureses i les covardies d'alguns dels seus
fills.

Pàtria grega: has de posar la teva esperança a mans
d'altres homes. A mans d'homes com el pastor Manòlios,
ple d'esperit de servei i sacrifici, il·luminat però mai des¬
vinculat del món concret, universal i patriota; com Mi-
chelis, capaç de superar la pròpia feblesa; com el pope
Photis, autèntic pastor de les seves ovelles. Homes fre-
turosos de justícia, homes disposats a donar el que calgui
per Déu, per la Pàtria grega i per cadascun dels grecs.

Sobre aquests cauen, naturalment, les acusacions ca¬
lumnioses dels ben instal·lats. El pope Grigoris, que està
disposat a tot per tal de conservar la seva posició, àdhuc
a pactar amb els enemics de Déu i de la Pàtria, a comprarllur complicitat al preu que sigui, amb l'única condició
—això sí!— que no hi hagi escàndol, el pope Grigoris nos'hi pensarà ni poc ni molt a qualificar de comunistes i
bolxevics Manòlios, el pope Photis i tots els refugiats del
Sarakina. No hi fa res que les propostes que a l'ermita
del profeta Elies fa Manòlios a favor dels refugiats
siguin raonables i mesurades : tot és follia criminal als
ulls dels benpensants i dels ben instal·lats.

«Teníem tranquil·litat i bons aliments, ordre, pau i
concòrdia; però has vingut tu, pope Photis, amb la teva
banda, i des d'aquell dia només hi ha raons (...). Els po¬bres s'insolenten i alcen el cap engallats, els rics ja no
poden dormir. Però espera; l'agà tornarà i el Consell dels
Ancians s'agenollarà als seus peus perquè us foragiti del
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terme a fi que la pau torni entre nosaltres.» És el pope
Grigoris qui parla, amb l'assentiment de totes les «for¬
ces vives». No s'adona de la inexactitud de les seves

paraules, o fa veure que no se n'adona. A Licovrisi, el
vell Ladas, l'usurer, anava tirant a subhasta, l'una darrera
l'altra, els camps, les vinyes, les cases, els mobles dels
desgraciats que havien hagut d'anar a raure a ell. No, no
tot era gras, a Licovrisi. I l'ordre i la concòrdia eren l'or¬
dre i la concòrdia dels ben peixats i, en darrer terme, de
l'agà. Eren l'ordre i la concòrdia que regnava a totes les
terres gregues abans del 1821. A Licovrisi passava el ma¬
teix que havia passat a Sant Jordi, en els seus anys de
prosperitat, on una pobra dona «morí de misèria en una

època que el poble nedava en oli i vi». Però els ben ins¬
tal·lats no se n'adonaven, i hi estaven tan habituats que
els uns —ells naturalment— tinguessin de tot amb es¬
creix, que els semblava un fet naturalíssim, quelcom de
consubstancial a l'ordre diví i, per tant, consideraven
sacríleg qualsevol intent de modificar l'estat de coses.

El futur del poble dels grecs depèn del resultat de la
pugna entre la raça dels golafres, dels vanitosos, dels
parencers, de les guineus, dels aprofitadors, dels mestres
tites, dels mediocres, i la dels justiciers, dels orgullosos,
dels rebels, dels esperançats, dels homes lliures i mag¬
nànims.

A aquesta lluita espiritual el pope Photis i els seus
refugiats aporten uns elements que poden resultar deci¬
sius: en primer lloc, l'orgull i l'esperit de rebel·lió. No un

orgull satànic, no un orgull superbiós, sinó un orgull
jovenívol, l'orgull del qui se sap fill de Déu i hereu d'un
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poble cridat a alts destins; orgull d'home conscient de la
seva dignitat, dels seus drets i dels seus deures de per¬
sona. Qui no sent en ell aquesta mena d'orgull està con¬
demnat a la mediocritat més absoluta. No arribarà a sant

ni a heroi : si és bona fe serà un pobre home; si és inflat
serà un notable panxacontent; si és murri serà un reme-
nacireres desvergonyit o un escanyapobres cautelós. I és
aquest orgull sa, precisament, el que duu a l'esperit de
rebel·lió. «A vegades —diu el pope Photis—, la submissió
cega i resignada no és una virtut viril.» No, no és viril
ni és cristià ni és digne del poble dels grecs veure com als
infants se'ls infla el ventre i moren de gana, sense mou¬
re's, o permetre que un pope indigne lliuri —sense escàn¬
dol, això sí— una òrfena cristiana per a pastura d'un
turc adolescent eròtic, sense rebel·lar-se. La humilitat i la
mansuetud continuen essent virtuts cristianes, i ho seran

sempre, però, entenem-nos, humilitat no és apocament i
mansuetud no és covardia, ni tampoc pacte amb la in¬
justícia. Hi ha una ira santa, hi ha un orgull sant, hi ha
una rebel·lió santa. Ai dels qui són incapaços de com¬
prendre i de sentir aquesta ira, aquest orgull i aquesta
rebel·lió! Són dels qui Déu perbocarà.

Aquest orgull i aquest esperit de rebel·lió pasten ho¬
mes lliures i homes capaços d'una inexhaurible esperan¬
ça. Homes capaços de plantar per tercera vegada la lla¬
vor de la seva vila; homes més forts que la pesta, el terra¬
trèmol i la barbàrie turca. Homes capaços de refusar la
mel·líflua protecció de l'agà a fi de poder continuar vivint
com a grecs en tot el sentit de la paraula. I capaços també
de rebutjar l'almoina displicent per tal de poder plantejar
amb més força les exigències de la justícia. Puix que es
tracta d'això, també, es tracta que el nou poble del
Sarakina no sigui com era el de Sant Jordi, o com és
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ara el de Licovrisi, injust i insensible al sofriment dels
pobres. «Recordaràs que en el nostre poble —diu un jove
pàl·lid i nu— no hi havia solament rics, sinó també po¬
bres. I la meva mare morí de misèria en una època en

què el poble nedava en oli i vi i en els forns comunals
es coïa cada dia una gran fornada de pa. La meva mare
s'esvaïa sentint-ne l'olor!» No és hiperbòlic, no: als famo-
lencs l'olor del pa, del pa que no podran haver, els iman¬
ta, els envesca i a voltes els enfolleix. Això no ho entenen
els benestants llardosos i cofois. El món és tan amable
per ells!

Aquí, el qui escriu ha de fer un incís, i introduir una
rectificació. Aquí i a molts altres punts, però, sobretot,
aquí. Allà on diu «això no ho entenen els benestants
llardosos i cofois», ha de dir «això no ho entenem els
benestants llardosos i cofois» o, potser més exactament,
«això ens costa molt d'entendre als benestants llardosos
i cofois, als pocs benestants llardosos i cofois que ens
esforcem per entendre-ho». Aquí, el qui escriu, que no
és només un esteta i un declamador, que no és només
un xerraire, sinó un home situat a la línia de l'acció i
àdhuc del risc i del sacrifici, però que coneix les seves
limitacions, i que no es fia d'ell mateix, que se sap in¬
digne per tants i tants conceptes, que se sent sobrepas¬
sat, infinitament sobrepassat, dolorosament sobrepassat,
a voltes culpablement sobrepassat, altres cops no culpa¬
blement sobrepassat, però sempre sobrepassat; aquí, el
qui escriu, que podia haver estat un pobre mestre tites,
o qui sap si un remenacireres desvergonyit i que ho
hauria estat sens dubte si la misericòrdia de Déu no l'en
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hagués salvat; aquí, el qui escriu ha de confessar que ell
no és ni ha estat mai un patidor de gana o un patidor
de fred, ni tampoc un patidor d'ignorància, un patidor de
pobresa cultural, que ell ha estat només, en aquests
terrenys, un compatidor. Un compatidor potser honest,
un compatidor potser conseqüent, però només un com¬

patidor; un compatidor que fins i tot ha sofert, que fins
i tot ha patit, que fins i tot ha estat un patidor pels qui
passen gana i fred, però patidor d'una altra mena, no
patidor de gana, fred i abandó, patidor a la seva ma¬
nera, patidor de debò, però a la seva manera. El qui
escriu ho adverteix, perquè tothom ho sàpiga, perquè no
vol enganyar ningú i, sobretot, no vol enganyar els qui
pateixen o han patit fam, fred i abandó. I els demana
perdó, als qui pateixen o han patit gana, fred i abandó,
per parlar-ne sense ser dels seus; car hi ha com una mena
de tafaneria malsana i d'esnobisme impúdic en burxar
en la tristesa i en la misèria d'altri, i a ningú no agrada
que els de fora, a ningú no agrada que els opulents fiquin
el nas en les coses íntimes nostres, en les misèries nos¬

tres, i ho facin amb aquell aire condescendent, amb aquell
aire superior, amb aquell aire paternal. Per això el qui
escriu ha preferit patir a la seva manera, per ell i per
ells; per això el qui escriu no ha volgut mai passar tres
dies de gana i dos de fred, sinó patir, no un dia ni dos
ni tres, sinó mesos i anys, i patir de debò, però a la seva
manera. Com Michelis, que no va seguir el mateix camí
de Manòlios o del pope Photis, potser perquè era menys
valent, potser sí, però, sobretot, perquè era una altra
mena d'home. Però el qui escriu sap molt bé que de la
mateixa manera que ell difícilment pot arribar a enten¬
dre unes certes coses dels qui pateixen o han patit fam
i set i abandó —i li costa d'acceptar que no ho pot en-
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tendre, però és un fet i l'accepta, tristament, però l'ac¬
cepta—, de la mateixa manera sap que els altres els ha
de costar molt d'entendre'1, compatir amb ell, estimar-lo,
i encara que només sigui una mica mica, creure'l. El qui
escriu tot això ho sap. I per això, un cop arribat a aquest
punt, quan diu que als famolencs l'olor del pa, del pa

que no podran haver, els imanta, els envesca i a voltes
els enfolleix, per això ara el qui escriu sent necessitat de
dir que això no és un recurs literari; sent la necessitat
de dir que ell no ha explotat literàriament el tema de
la misèria, que no ha buscat l'efectisme literari a costa
de burxar en la misèria. No. El qui escriu vol deixar ben
clar que això és un fet, un fet i no una fantasia, un fet
real. Un fet que li ha explicat un dels qui han patit, i que

potser encara pateix gana i fred i abandó. És un fet
que un infant, un nen una mica més gran que no és ara
el fill del qui escriu, pujava cada dia al terrat i s'abocava
al celobert per aspirar la flaire que pujava del forn de
baix. I s'hi passava estones llargues, mastegant la flaire
del pa. I aquell nen ha crescut i potser ja no passa gana,
però per sempre més li ha quedat com una marca, com
un senyal, que li ve d'aquella estranya sensació que ex¬
perimentava quan mastegava la flaire del pa. En canvi,
el qui escriu —que era un nen quan l'altre també era
infant—, sempre va tenir pa i patates i bròquil i monge¬
tes. Fixeu-vos-hi bé: pa i patates i bròquil i mongetes. El
qui escriu no feia àpats refinats : menjava pa, pa de blat
de moro —fins força gran no conegué el pa blanc—, men¬
java bròquil, que barrejava amb les mongetes; menjava
patates. És cert que un parell de cops la setmana men¬

java carn, i els altres dies ous; i que a la nit solia menjar
una rodanxa de lluç, o un verat obert cuinat amb una

punta d'all; és cert que el diumenge feien arròs, l'arròs
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típic de diumenge de tantes llars catalanes. Però, en con¬

junt, el qui escriu, de petit, no es va donar bona vida,
això que se'n diu bona vida, ni en el menjar ni en res.

El qui escriu va néixer en una família de classe mit¬
jana catalana, en una família del mig de la classe mitjana
catalana, i, en un cert sentit, en una família de la millor
classe mitjana catalana. El qui escriu vol donar a enten¬
dre que a ell i als seus les coses no els han estat donades.
El qui escriu vol donar a entendre que ha estat format
en el treball, en la sobrietat i en la tenacitat. La vida
per ell no ha estat platxeri ni abundància desmesurada:
no ho fou aleshores i no ho és ara, tampoc. Ara ho és,
segons com, menys que aleshores. Però el qui escriu,
mai, mai, mai no va haver de mastegar la flaire del pa.
I això, sempre més, el va- separar de l'altre nen. El qui
escriu n'és conscient, i per això s'arrenglera al costat
del carnisser Dimitros, del barber Antoni i de Michelis,
el fill de l'arconte. El qui escriu sap que li falta la sim¬
plicitat i la puresa de Manòlios, i també l'experiència
directa que de la misèria i del rebuig tenen els refugiats
del Sarakina. El qui escriu accepta el lloc que li pertoca
en el gran combat.

El qui escriu constata i ho subratlla —ho subratlla
amb llapis vermell, i fa, a més, un signe en el marge;
ho subratlla amb llapis vermell per a manifestar la seva

aprovació i també per obligar que s'hi fixin els qui des¬
prés d'ell llegiran el llibre, perquè s'hi fixin i s'ho apli¬
quin—, el qui escriu subratlla, que la voluntat de justícia
nia en el cor de tots els qui de debò somien una nova

Grècia. No solament en el cor dels pobres : també el car¬
nisser Dimitros i el barber Antoni i Michelis, el fill de
l'arconte, també ells comprenen que ser grec i ser cristià
comporta ser just i ser, si cal, heroicament desprès. «Se-
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nyor, noves bases! Volem noves bases per al poble dels
grecs!» I tots hi estan d'acord, tots els qui de debò
freturen una Grècia nova, una Grècia com el nou po¬
ble del pope Photis, més just i fraternal que el de Sant
Jordi, més la vila de tots, i que tindrà una esglesio-
la amb un campanaret «i una escola —oh, no una es¬
cola qualsevol: una escola de dos pisos!—, i amb un
pati ple de nens...». Ah, l'escola! Els benestants ignoren
—i el qui escriu es pregunta si ell en té una idea prou
clara—, els benestants ignoren que els pobres es deleixen
per l'escola tant com pel pa.

Pàtria grega, tens un bon estol d'ànimes generoses que
lluiten pel teu adveniment : l'Antoni, en Dimitros, en
Kostandis, en Yannakos, la vídua Katerina, en Michelis,
el pope Photis. No hi fa res que en un moment donat
siguin vençuts. El que importa és que no pacten amb
la derrota : no tenen vocació de vençuts. Saben, com la
gent del camp, que cada cosa té la seva hora, que hi ha
una hora per a llaurar, una altra per a plantar, una altra
per a segar. L'hora de la sega és la més esplendent, la
més lluminosa, però no és més important que les altres.
Als teus defensors —alguns només confessors, d'altres
herois i màrtirs— els agradaria poder segar. Però si han
arribat a l'hora de sembrar, o de llaurar, sembraran o
llauraran amb la mateixa fe que segarien.

Els habituats a l'abundància sense esforç, o amb poc

esforç —els acostumats a tenir el graner ple sense haver
llaurat ni haver sembrat i a voltes fins i tot sense ha¬
ver collit—, els habituats a l'exercici de la dominació,
somriuen, suficients i displicents, a la vista dels sembra-
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dors de la terra i dels sembradors de l'esperit. I diuen :
«Que treballin pel futur, que qui sap si arribarà. A nos¬
altres doneu-nos el present». O bé, pitjor: «Deixeu-los
llaurar i sembrar, que collirem nosaltres». I és cert que
així com hi ha persones que quan les coses van a mal
borràs es refugien en el passat, n'hi ha d'altres que es

refugien en el futur : són dues maneres, de direcció
oposada i fons idèntic, de defugir el present i d'amagar
el cap sota l'ala. Hom es consola dels mals presents
imaginant un futur meravellós, imaginant-lo, no prepa¬
rant-lo, no preparant-lo realment. I passa, en aquests
casos, que el futur no arriba mai. I també és cert que a
vegades cullen els qui no han llaurat ni han sembrat. És
cert sempre que els sembradors obliden que sembrar no
té sentit si no és per collir. I hi ha gent que ho oblida.
S'enamoren del gest ample, del posat dret, del pas mesu¬
rat i llarg del sembrador. Obliden que sembrador i sega¬
dor són un mateix home, que el gest del sembrador cul¬
mina en l'actitud del segador, fatigosa, més cansada, aju¬
pida, de figura menys noble que la del que sembra.
Aquesta mena de sembradors —estetes del gest, homes
amb un os a l'esquena que no els deixa doblegar, deser¬
tors del sol del mes de juny—, aquests són els que donen
la raó als cínics explotadors, als quals tot és donat sense
esforç, o a d'altres, també cínics, també explotadors, però
que tenen l'habilitat d'arribar just quan la tija es vincla,
no abans, i el mèrit de no repugnar-los el maneig de la
falç, o de saber obligar els sembradors estetes o curts de
caràcter a segar per ells.

Congratula't, Pàtria grega, perquè els teus defensors
no tenen l'aire d'estetes ni de gent que es queda a mig
camí. No sembren indiferents, atents, només, a l'elegàn¬
cia del gest, indiferents al lloc on cau la llavor; no volen
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deixar a d'altres l'esforç, el més pesat de tots, de la sega;
ni renuncien a l'esclat de joia que segueix al treball
—setze, disset hores el dia— de la collita. L'hora de la
sega no és més important que les altres, però tampoc no
ho és menys. És, simplement, igual que la de la sembra,
una hora essencial.

No són uns enamorats de la derrota, els teus defen¬
sors; n'accepten el risc, naturalment, com el bon sem¬
brador accepta el risc de la pedregada; accepten el risc
de moltes derrotes, com el bon sembrador accepta que
durant anys els elements li robin la collita; però el bon
pagès sap que algun dia collirà, si no aquest any, l'altre,
i fa tot el que cal perquè sigui així. El bon pagès no
sembra en un camp que ell sap que és erm. Així també,
els teus defensors, Pàtria grega, accepten la derrota;
n'accepten moltes, de derrotes, però no per a conformar-
se, no per a revolcar-se en la falsa sensació de pau. Són
uns homes d'honor, els teus defensors: per això no en
tenen prou de salvar l'honor ni amb això que diuen vic¬
tòries morals. Volen, busquen, encalcen la victòria real;
s'afanyen, lluiten, moren per la victòria real, per la vic¬
tòria total, és a dir, per la victòria real honorablement
assolida.

El qui escriu, de nen, va sembrar un camp de pata¬
tes. Oh, no us penseu : era un camp de patates petit. Cal
aclarir que el qui escriu ve de família pagesa. Ell l'ha
vist, el seu avi, brut de terra, descalç, amb els carnals
dels pantalons arromangats. Ell l'ha vist, el seu avi, pas¬
sar així pel caminal d'un hort, quan anava a rentar-se a
la gran bassa rodona —són gent neta, els pagesos d'aque-

115



lla comarca—. Un dia s'hi va topar de cara. El qui escriu
no anava sol, anava amb altres nois, i també amb noies;
eren de la seva mateixa edat, aquests nois i aquestes
noies, però eren gent de ciutat, més gent de ciutat que no
pas ell, i menyspreaven els pagesos. El qui escriu cuita
a dir que no era d'ells la culpa, sinó de l'ambient en què
havien viscut : cuita a dir que eren, i han estat després,
gent excel·lent. Però el cas és que eren gent de ciutat i
menyspreaven els pagesos, i que ignoraven que el seu
nou company era en el fons «un noi de poble». El qui
escriu podia haver dit el que deien tots, tots els que salu¬
daven. Podia haver dit: «Passi-ho bé», o «Bona nit».
Però el qui escriu intuïa confusament —era molt jove—
que això era una covardia, més encara, que això era una
traïció a la pròpia nissaga. Per això el qui escriu digué,
clarament, gairebé sil·labejant : «Passi-ho-bé, avi». El qui
escriu confessa que això li va costar molt. I fou en aquella
època que va plantar un camp de patates; un petit camp
de patates. El va ben cavar, va marcar els solcs, va tallar
les patates curosament —un grill a cada tros—, les va
enterrar, les va regar i les va adobar. El qui escriu dóna
testimoni que no hi ha res tan fascinant com passar-se
les hores veient com el lluc dels grills trenca la crosta de
la terra. Fou feliç amb aquell camp de patates. La collita
fou abundant i, a més, primerenca; a ca l'avi, aquell any,
les primeres patates novelles foren les seves. Però la co¬

llita podia no haver estat bona. Ara bé, el qui escriu no
estava disposat a renunciar a la collita. Si hagués cregut
que aquella terra era erma, que era del tot erma, ell no
hauria plantat el camp de patates. El qui escriu estava
disposat a tenir una collita curta; després de tot, ell no
era tan bon pagès com l'avi; estava disposat a collir
tard; però no estava disposat a no collir. Només d'una
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pedregada molt forta, és a dir, només de la mà de Déu,
n'hauria acceptat un desastre semblant, una vergonya
tan gran (ell no en sabia tant com l'avi, però tenia un
cert amor propi de pagès). I en aquest cas, puix que el
qui escriu ja sabia que Déu no es rabeja en els homes,
l'any vinent hauria tornat a sembrar, a sembrar per
collir.

Tens un estol de bons sembradors, Pàtria grega. Un
estol d'homes generosos, enèrgics i justiciers; d'homes
senzills i magnànims, és a dir, d'homes que se senten
cridats a empreses grans, d'homes per als quals Déu, la
Gran Grècia, la justícia, la llibertat i l'honor no són
només grans mots escrits amb majúscula. I per damunt
d'aquests homes plana la figura fecundant de Manò-
lios.

El pope Grigoris té raó : Manòlios és el culpable de
tot. Ell és el qui, en prendre's seriosament una mena
de joc, ha posat en marxa tot un procés curull de con¬
seqüències i que no té res d'innocu. Amb el seu gest
d'acceptació plena del seu paper, ha posat fi a la situació
de tranquil·litat i bons aliments, de pau i concòrdia, i de
cop l'usurer ha vist en perill els seus afers miserables i el
pope indigne ha quedat al descobert i el mestre no ha
pogut tapar amb retòrica la buidor del seu ensenyament.
Per això ha de morir. Perquè tornin la tranquil·litat i la
pau, i l'obediència servil dels desgraciats i la rendabilitat
dels negocis bruts i del mercadeig amb les coses de Déu.
Decididament, ha de morir.

Serà fàcil de fer-lo morir. Cal, només, estar a l'aguait,
esperar el moment oportú. Cal treballar bé l'agà, adular-
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lo i llepar-li els peus. Cal ensarronar el poble, i això és
fàcil. La resta es farà sola. Ell mateix es posarà al parany.
Manòlios és dels que es mouen, dels que no parlen per
parlar, dels conseqüents, dels dreturers: aquesta mena
d'homes són fàcils d'enxampar.

D'aquesta mena d'home hom en pot preveure fàcil¬
ment les reaccions, i fins i tot provocar-les. Hom sap
quan diran que sí i quan diran que no. Dels homes com
en Manòlios hom sap que diran que sí quan es tracta de
donar, de donar i de donar-se; que diran sempre que sí
quan es tracta de posar-hi el coll; que fan sempre el pas
endavant, quan es tracta de fer un servei. Quan es tracta
d'això no cal ni tan solament insistir, pressionar; n'hi
ha prou amb una insinuació, fins i tot feta sense inten¬
ció, sense pensar. En Yannakos no pretenia que en Ma¬
nòlios se sacrifiqués pel poble, ben al contrari, volia
justament allunyar-lo del perill. Però només d'assaben¬
tar-se de la terrible amenaça que planava sobre Licovrisi,
en la ment d'en Manòlios salta una espurna, neix una
idea que creix i ocupa ràpidament tot el seu cervell,
una idea que no es queda només en idea, una idea que
desemboca en decisió, una idea que es transforma en
determini, una idea que es revesteix de voluntat. En la
ment d'en Manòlios, tan bon punt li diuen que la gent
de Licovrisi perilla de mort, neix una idea, no una idea
qualsevol, no una idea compassiva, no una idea compa-
tidora, no una idea intel·lectualista, no una idea esteticis-
ta, no una idea recreativa, no una idea conjugada en
potencial, sinó una idea conjugada en present d'indica-
tiu i futur simple, una idea de sacrifici redemptor. En
la ment d'en Manòlios sorgeix, irromp, esclata una idea,
una idea dominadora, arrossegadora, irresistible. Ente¬
nem-nos bé : no és una idea impulsiva, no és un impuls
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ideïtzat. És una idea reflexiva, és una idea racional i ra¬
ciocinada, exactament, curosament, detalladament, tran¬
quil·lament i serenament raciocinada. Una idea domina¬
dora i irresistible, perquè és el mateix Manòlios, tal com
ell s'ha fet, convertit en idea, és allò sense el qual en
Manòlios no voldria ser en Manòlios que s'ha fet idea,
idea-voluntat, idea-acció, idea-sacrifici. No hi ha fatalisme
ni tampoc mer moviment reflex en el gest d'en Manò¬
lios; hi ha la culminació de la seva llibertat interior, hi
ha la culminació d'un camí lliurement escollit, lliurement
iniciat, lliurement recorregut, i que porta a un terme,
que porta a un punt precís, volgut, buscat, adelerada¬
ment perseguit.

Dels homes com en Manòlios hom en coneix exacta¬
ment la trajectòria, i se'ls pot esperar, en un tombant
del camí, amb seguretat, amb absoluta seguretat, amb
astronòmica seguretat. Pels homes com en Manòlios la
marxa i la ruta són quelcom d'essencial, quelcom que
els defineix, quelcom que els dóna sentit. Els dóna sen¬
tit i els dóna noblesa. Aquesta mena d'homes no poden
renunciar a la marxa —a l'esperit de marxa que és exac¬
tament l'oposat a l'esperit d'instal·lació, és a dir, a l'esperit
propi de l'home que va no a servir, sinó a situar-se—, ni
poden renunciar al camí, a la ruta que s'han traçat d'an¬
tuvi, ruta cavalleresca, ruta d'honor i de disponibilitat,
ruta cristiana, ruta que apunta a l'esperança i a l'acom¬
pliment del Regne de Déu, esbossat en la terra —esbossat
ja en la terra— i portat a la plenitud en les altures. Sense
la marxa i la ruta aquests homes trairien llur vocació
de grandesa; sense la marxa i la ruta seria com si moris¬
sin; no podrien viure, no podrien ser el que són, no es
podrien sentir íntimament d'acord amb ells mateixos.
Sense la marxa i la ruta s'apagarien moltes llums en el
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món, llums que donen claror i calor. I és justament per
aquesta fidelitat a l'esperit de marxa que no els deixa
aturar, és a dir, que no els deixa instal·lar-se i per aquesta
fidelitat al nord del seu camí, que volen constantment i
intensament cavalleresc i cristià —més exactament, que
volen al més constantment i al més intensament possible
cavalleresc i cristià, puix que també ells arrosseguen un
home vell—, és per aquesta doble fidelitat, per aquesta
doble fidelitat conjugada que els fa caminar sempre, i
sempre en el mateix sentit, és per això que a qualsevol
guineu li resulta tan fàcil d'esperar un home d'aquests
en un tombant del camí, ben escollit, i posar-li un parany,
amb la seguretat, amb l'absoluta seguretat, amb l'astro¬
nòmica seguretat que passarà i que hi caurà.

El qui escriu ha rellegit aquests últims paràgrafs, i es
creu obligat a puntualitzar, en un cert sentit a rectificar.
No és que l'hagi espantat la contundència de les seves

afirmacions en dir que els homes com en Manòlios cauen
amb tota seguretat en els paranys que els paren els
homes-guineu. Aquesta rotunditat no l'espanta, puix que
està acostumat a fer comptes a llarg terme i a sembrar
sense collir —a sembrar per a collir, però sense collir
encara—. Alguns d'aquests homes deixen uns camps ben
plantats i ben assaonats, capaços, amb el temps, de do¬
nar esplèndides collites. I, de fet, així és, força vegades.
Al qui escriu li ve a la memòria el seu mestre Péguy, que
va haver de lluitar tota la vida contra el silenci i la po¬
bresa, que fou mirat de reüll pel bo i millor de la societat
del seu temps, que tenia una experiència personal i tris¬
ta del que són les travetes. El qui escriu pensa en Péguy,
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que féu sol el pelegrinatge a Chartres. El qui escriu pensa
en Péguy, que el 1914 va córrer a fer-se voluntari i que
morí al cap de cinc setmanes justes, d'un tret al front, i
que va quedar estès hores i hores, soldat desconegut so¬
bre la terra de França, enmig d'un camp de remolatxa.
D'ell va dir Barrés, pocs dies després: «Aquest Péguy,
que no tots havien comprès, quin sentit més clar i pode¬
rós li donarà la mort!». I així fou: el camp que ell va

plantar ha produït una formidable collita. «Hereux les
épis mûrs et les blés moissonnés.»

Al qui escriu —que aspira a collir, ell o el seu fill—,
al qui escriu li vénen a la memòria altres noms i altres
records que el confirmen en el convenciment que im¬
porta sembrar, tant com collir. «Joana, escolta'm bé:
Vet ací que aviat farà cinquanta anys, segons diuen els
vells, que els soldats cullen com els dóna la gana; aviat
farà cinquanta anys que els soldats aixafen o cremen o
roben la collita madura. Doncs bé : durant tot aquest
temps, cada any, a la tardor, els bons pagesos, el teu
pare, el meu, els pares de les nostres amigues, sempre els
mateixos, preparen amb compte la terra, i la sembren.
I és això el que ho salva tot. Es podrien fer soldats ells
també; no és pas tan difícil : es reben menys cops, puix
que també se'n donen. I un cop soldats podrien collir,
sense haver sembrat. Però als bons pagesos els agrada
conrear bé la terra i sembrar-la; cada any, al mateix
temps, fan la mateixa feina amb la mateixa decisió: i això
ho aguanta tot; ells ho aguanten tot, ells ho conserven
tot, ells salven tot el que es pot salvar; és per ells que
encara tot no ha mort, i que Déu acabarà beneint les
collites.» És per ells, pels que són com en Manòlios, que
el món rutlla i va endavant. Per això al qui escriu no

l'espanta el fracàs d'en Manòlios. D'altra banda, ¿com el
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pot espantar si ell és un cristià, és a dir, seguidor d'un
Gran Fracassat?

Si el qui escriu sent la pruïja d'afinar les seves afir¬
macions no és, doncs, per por de situar-se, tot parlant
d'en Manòlios, ell i els seus, entre els destinats al fracàs.
No és dels qui es complau en la humiliació ni dels qui
aspira a la derrota, ja ho he dit; precisament per això,
res no el podria complaure tant, personalment i com a
membre del seu poble, com ser, ell també, portador d'un
destí semblant al d'homes d'aquesta mena. La rectifica¬
ció, per tant, obeeix a un desig d'exactitud. Puix que si
bé és cert que sovint aquesta mena d'homes sucumbeixen
a les travetes, i que els seus camps, quan no es perden
—que també passa—, són segats pels qui els segueixen,
també ho és que a vegades ells mateixos poden tenir la
joia de veure la bandera en el terrat de l'edifici dels
seus somnis, ja cobert. I al qui escriu li ve a la memòria
un altre nom, també amic, de la mateixa raça del pastor
Manòlios i el pagès Péguy. Péguy no havia estat pagès,
però venia de família camperola. Més exactament de fa¬
mília camperola humil, i se n'enorgullia (gairebé tant,
diem-ho de passada, com el nostre gran bisbe Torras i
Bages). La seva obra és plena de ressonàncies • campero¬
les, i en el seu caràcter hom distingeix també particula¬
ritats de neta arrel pagesa. Per això el mateix Barrés,
unes línies més avall de la frase suara transcrita, diu :
«Aquest nét de pagesos convertit en un dels Cahiers de
la Quinzaine, que calia cavar, adobar i engrandir». En
canvi, Lincoln fou personalment llenyataire.

El qui escriu pensa ara en Lincoln, el llenyataire. Un
dels seus biògrafs el retrata com «un estrany xicot que
sembla voler ajudar homes i animals» i que per ser fort
sent, per damunt de tot, la necessitat de tenir «confiança
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en la propia integritat». El qui escriu promet que algun
dia donarà als seus amics una visió personal del Presi¬
dent Lincoln, amb referències a la Guerra de Secessió.
Ho farà, perquè en la persona de Lincoln i en la Guerra
Civil americana hi ha molts elements i molts fets d'acu¬
sat caràcter antimediocre. Però de moment en té prou
d'assenyalar que Lincoln va assistir, en bona part, a
l'acompliment de la seva obra. I com que podria citar
més casos de «pobres somiatruites», de «bona fe» i «d'ho¬
mes justiciers, dreturers i magnànims» que han arribat a
terme, el qui escriu es veu obligat a arrodonir el to
cantellut i massa absolut d'unes certes afirmacions seves.
No, no sempre aquesta mena d'homes són víctimes de
mediocres guineus.

Més aviat s'ha de dir que aquesta mena d'homes estan
disposats a lluitar amb les guineus, sovint prepotents,
que estan disposats a ser vençuts per francs tiradors anti-
heroics, a ser ridiculitzats per saberuts inflats i buits, a
ser arraconats per remenacireres garneus, puix que sa¬
ben que tota aquesta genteta, petita i important, s'inter¬
posa entre ells i l'objectiu que encalcen. I rebutgen el
pacte que indefectiblement els ofereixen les guineus, i
s'hi enfronten amb greu perill de ser vençuts, per¬
què no poden emprar els procediments dels seus oponents
i perquè tenen la vista massa fita en l'objectiu i massa
poc en els adversaris, menuts, àgils i hàbils a enroscar-se
a les cames.

És això : no busquen la derrota; tampoc no l'accepten
—n'accepten només la possibilitat—. No són uns ena¬
morats del sacrifici: són, simplement, lluitadors en el
més ple i en el més noble sentit de la paraula. Justament
per això s'exposen a ser vençuts per gent inferior.
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I això és el que passa a en Manòlios: cau a les mans
d'uns grans remenacireres murris que defensen els seus
interessos particularíssims, tot fent ostentació del més
edificant cristianisme i exaltat patriotisme. Els tres no¬
tables principals de Licovrisi —que són, justament, els
representants, a escala vilatana, dels tres poders clàssics,
el religiós, l'econòmic i el polític— tenen un concepte
molt clar de fins on es pot arribar. En la representació
pasqual de la Passió, per exemple, el qui fa el paper de
Crist no se l'ha de prendre massa seriosament. «Et posa¬
ran a la creu, però a tu, què? Tot comèdia! El crucificat
és un altre, pensaràs; i en el moment que cridaràs des
de la creu: "E/t, Eli, lamma sabacthaní", pensaràs que
al cap d'una estona tornaràs a casa teva, després de la
funció i, que hi trobaràs la Lènio que t'esperarà amb
aigua calenta per rentar-te i roba neta per mudar-te; i
tots dos, després de l'escena de la creu, us n'anireu al
llit plegats...». Així està bé. Fer més ja seria perillós. Cal
gemegar i picar-se el pit durant tota la Setmana Santa,
i després començar els tiberis i els balls : ho diu el pope.
Això és mesurat, això està bé, això no complica la vida.
Però tu, Manòlios, «pobre xicot que edifiques damunt
l'aire», tu t'has pres el teu paper massa a la valenta. Per
això ets perillós. Per això has de morir.

Tu, Manòlios, estimes el poble. Els notables et faran
passar per un enemic de Licovrisi, però ets tu, i ningú
més que tu, que vas oferir la vida per a salvar la vila.
Quan l'agà anava a iniciar el penjament de tots els habi¬
tants de Licovrisi, començant pels notables, un cada dia,
tu vas fer el pas endavant. Tu, Manòlios, estimes el po¬
ble, i l'estimes com l'estimen els homes de la teva raça
espiritual: sense demanar-li ni honors ni diners, ni tam¬
poc agraïment. Tu estimes el poble i, a més, hi creus : hi
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creus tant que opines que val la pena de sacrificar-li la
vida. Per tu, els habitants de Licovrisi i els refugiats del
Sarakina no són petits patrimonis a esprémer ni feligre¬
sos a fer ballar al so que hom vol ni tampoc subjectes
reverenciosos i obedients, no. Per tu, Manòlios, cada ha¬
bitant de Licovrisi i cada refugiat del Sarakina és un
cristià i és un grec, és a dir, és doblement un germà, és
un home revestit d'una doble dignitat i doblement desti¬
nat a grans empreses. La vida de cadascun d'ells val la
teva. Els assenyats diuen sempre el mateix: «I aquest
sacrifici, qui te l'agrairà?; ¿no veus que no val la pena,
que no es mereixen res?». Però obliden que la vida de
cadascun de nosaltres —que ho entenguin bé, de cadas¬
cun de nosaltres— val la vida del Fill de Déu.

Que la reacció del poble en la majoria de casos és
trista i desanimadora, no es pot negar. Tothom ho sap,
a Licovrisi, que en Manòlios no és l'assassí. Tots ho
veuen que s'hi fa passar per a salvar el poble. Però la
covardia fa callar tothom: «Calleu! És ell! Estem sal¬
vats!».

És punyent, aquest «calleu!», i més encara que el
tractin de boig; no comprenen —són massa petits—, no
comprenen ni tan solament besllumen la grandesa del seu
gest; no se'ls acut res més que considerar-lo boig. Que
callin els seus amics fidels, els seus pocs amics fidels,
que calli la bella Katerina. Que calli també el remordi¬
ment que despunta en el fons del cor d'uns quants : per
això diuen, amb cinisme inconscient, que un cop mort
encarregaran a un imatger que els el pinti en una icona;
amb això l'hauran pagat. Tot això és molt cert, però no
justifica l'actitud dels assenyats.

Dels assenyats. Però, què diantre és el seny? El seny
ve a ser la prudència o, si es vol, per a ser més precisos,
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el fonament natural de la sobrenatural prudència, que és
—cal subratllar-ho— una virtut cardinal, una d'aquestes
quatre virtuts que tan poca gent entén. Els cristians,
gairebé tots, en arribar a trenta anys, o hem oblidat el
catecisme, o no l'hem aprofundit, que ve a ser el mateix.
Això és un mal més greu que no sembla a primera vista.
La gent sol tenir una idea —una idea grollera, però una
idea— del que és la temprança. Però la gent no té ni
la més remota idea del que és la justícia ni del que és la
fortalesa ni del que és la prudència. Per això hi ha tants
homes que es tenen per assenyats i prudents. Seny vol
dir un judici recte i actuar d'acord amb ell de cara a la
consecució d'un objectiu determinat. Prudència vol dir el
mateix en el pla sobrenatural. És prudent i és assenyat
el màrtir de la fe. És prudent i és assenyat el qui defensa
la Pàtria fins a l'heroisme. El cristià, que per definició
és prudent, puix que la prudència és una virtut cardinal,
el cristià és un home que en determinats moments arrisca
la vida per quelcom o per algú que segons com es mirin
les coses valen molt menys que ell : l'arrisca per una
criatura en perill de cremar-se, per l'honor d'una noia,
pel benestar d'altri. Tot això és assenyat, i és cristià.

És això el seny, és això, també, la prudència, no el
que practiquen molts que es diuen assenyats, però que
són, en realitat, uns deformadors, més encara, uns mini-
mitzadors de la virtut del seny. Hi ha una pregunta
pèrfida, substancialment innoble (encara que sovint in¬
conscient, pregunta que indica poca volada espiritual i
poca categoria humana més que no altra cosa), una tí¬
pica pregunta dels qui es diuen assenyats; repetim-la :
«I aquest sacrifici, qui te l'agrairà?; ¿no veus que no val
la pena, que no es mereixen res?». Però, ¿és que no
veieu, homes de seny estúpids, no veieu, homes de seny
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indolents i sensuals, homes de seny eunucs o efeminats,
homes de seny murris i canteules, homes de seny fenici,
0 simplement homes de seny poca cosa o porucs o vivi¬
dors, que de tot hi ha entre vosaltres, és que no veieu
que si aquest poble fos ja un gran poble, que si, segons
la vostra expressió, valgués la pena, que si no hagués
perdut la puresa i la joventut, que si fos fort i conscient,
lliure i esplèndid, noble i magnànim, no li caldria que
algú se sacrifiqués per ell? ¿No veieu que és justament
perquè és covard, vell i insolidari, que és justament per¬
què ha perdut el seu aire juvenil i cavalleresc, perquè
ha perdut pes i ha perdut noblesa i ha perdut santedat,
no veieu que és justament per això, estúpids!, que cal
que algun dels seus se sacrifiqui per ell? ¿No veieu que
és justament perquè l'home era pecador que Crist, un
dels seus, es va sacrificar per tot el llinatge humà? ¿No
ho veieu?

¿No veieu, homes i dones de Licovrisi, que si vosal¬
tres fóssiu esperits lliures i forts, que si fóssiu de debò
generosos i valents, que si fóssiu conseqüentment grecs
1 conseqüentment cristians, dels turcs no se'n cantaria ni
gall ni gallina en tota l'Anatòlia grega, i que, per tant,
no hi hauria agàs despòtics i no caldria el sacrifici d'en
Manòlios? Però és perquè no sou ni lliures ni forts, ni
generosos ni valents, ni grecs ni cristians que un dels
vostres, un dels millors dels vostres, ha de fer un pas
endavant i així defensar, ell sol, tota la vila, els camps,
les vinyes i l'honor. És precisament perquè esteu envi-
lits i ja no sou ni capaços d'agrair, que cal que un dels
vostres se sacrifiqui, sense res a canvi.
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Tu, Manòlios, el que els remenacireres faran passar
per enemic del poble, tu ets l'únic que va fer el pas en¬
davant, el pas salvador. El vas fer amb la naturalitat amb
què els fan els homes com tu. Baixant de la muntanya,
camí del sacrifici, tu pensaves: «Beneït sigui Déu, en¬
guany hi haurà bona collita; els pobres podran menjar
segons la seva fam». Quin refinament d'elegància espi¬
ritual! I quan per segona vegada t'ofereixes, aquest cop
pels refugiats del Sarakina —i ara el teu sacrifici serà
acceptat—, els teus pensaments són: «Que bonic és el
món... El temps canviarà, el gall cloqueja com una ga¬
llina. Vindran pluges abans de gaire». Algun dia el qui
escriu pensa dedicar unes quantes pàgines a esplanar tot
el sentit meravellós d'aquesta mena de paraules dites en
moments com aquests, o semblants a aquests, tot el
contingut antimediocre d'aquestes paraules. Mediocres
serien, potser, en aquestes circumstàncies, un gran gest,
un gran discurs transcendental. Res d'això : tu vas al
sacrifici amb simplicitat i amb serena alegria. Et sents
íntimament d'acord amb tu mateix i ple de confiança
en el futur. Confies que el camp que has deixat plantat,
plantat i ben assaonat —no hi ha saó més bona que la
sang—, donarà fruit i serà segat quan sigui el temps,
quan el sol n'hagi fet un immens mar ondulat de color
groc clapejat de roselles.

De tu, Manòlios, només en quedarà aquest gran camp

plantat, puix que «el teu nom, escrit damunt la neu, en
sortir el sol es fongué». Però, quin camp meravellós!
Camp d'honor, camp d'esperança. No moriran els pobles
que donen homes com tu.
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Si el qui escriu fos un literat ara faria punt final. No
tornaria enrera, i l'agilitat de l'escrit hi sortiria guanyant.
Però el qui escriu no és un literat. El qui escriu pretén
dir coses, unes coses precises, unes i no unes altres : les
que el seu poble té més necessitat de sentir. El qui escriu
no es té per un bon escriptor, més encara, no es té per
escriptor. No hi ha falsa modèstia, ni simplement modès¬
tia, en això: no es té per escriptor, perquè no ho és. No
és tampoc un entès en qüestions literàries. No és capaç,
per tant, de dir si el que ell escriu literàriament val mit¬
janament la pena; fins i tot tem molt que no. Però el qui
escriu té el ple convenciment que el que diu —el que diu,
no com ho diu— val la pena. I puix que es tracta de dir
coses, de dir coses que valen la pena, no hi fa res que
torni enrera i que l'estil literari se'n ressenti.

Tornem enrera, al punt on es diu que els refugiats del
Sarakina són homes capaços d'una inexhaurible esperan¬
ça. En donen proves, d'aquesta confiança en els propis
destins. Per tres cops edifiquen de nou la vila destruïda
primerament per la pesta, després pel terratrèmol i des¬
prés pels turcs. Són de la raça —«som grecs, som im¬
mortals, no desapareixerem»—, són de la raça d'aquells
que l'any 1897 van creure arribada l'hora de la Gran
Grècia i es llançaren a la guerra contra l'Imperi Otomà.
La minúscula Grècia novament contra l'immens Imperi!
Ja ho diu bé el pope Photis, vell combatent d'aquella
guerra: «Érem set trinxeraires, set lladrets de cabres...».
Feu un error de càlcul; els lluitadors a vegades en co¬
meten. Calgué fer marxa enrera i esperar. No era l'hora,
encara; no era l'hora de la collita; per a molts fou, no¬
més, l'hora de la sembra, que vol dir l'hora del sacrifici,
l'hora de l'honor, que vol dir l'hora de l'esperança.

Inexhaurible esperança del poble dels grecs! Ningú
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no en dóna una versió tan vigorosa, d'aquesta esperança,
com un vell refugiat del Sarakina que diu a en Yan-
nakos : «Que no tens fills, tu? No? Doncs, què esperes?
Vés, cuita a fer-ne, en nom de Déu...; engendra fills,
vatua, afegeix llenya al foc perquè no s'apagui!». Aten¬
ció: el que així parla és un refugiat, ja s'ha dit, és un
pobre, més que un pobre, un miserable. Quin optimisme
més meravellós! Quina jovenesa!

El qui escriu pertany a un poble dominat per la por
del demà, per l'esperit de càlcul, en una paraula, a un
poble maltusià. El qui escriu diu això no pas per com¬
plaure's burxant en un vesper purulent i dolorós. Ho
diu perquè el vesper realment existeix, i és purulent i
dolorós i pot ésser causa de mort; i ho diu perquè ell se
sent espiritualment i mentalment jove, i, per tant, se sent
ple d'esperança, de confiança i de voluntarisme. Si ell,
que és un de tants, s'ha curat d'aquesta xacra mortal,
per què no tots els seus?

El qui escriu es coneix i sap a quin punt tot ell val
poca cosa. El qui escriu sent vergonya quan es mira
dintre ell mateix. No hi ha en això falsa modèstia, tam¬
poc. El qui escriu fa seves les paraules d'en Manòlios :
«Els nostres infames desigs queden ocults durant tota
la vida, insatisfets, roïns, furiosos, emmetzinant-nos la
sang. Però ens contenim, enganyem la gent i morim
honrats i virtuosos. Als ulls del públic no hem obrat
malament; als ulls de Déu...». El qui escriu se sap mise¬
rable als ulls de Déu i als ulls d'ell mateix. Però el qui
escriu és un lluitador —un lluitador i no un escriptor—,
per això l'esperança per ell és una cosa viva, i ho és la
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propia comunitat, i ho és l'honor —el d'ell i el dels
seus—; el qui escriu creu en la Redempció i en la Resur¬
recció. El qui escriu no és maltusià.

Maltusianisme és tristesa i encongiment; maltusia-
nisme és gasiveria i insolidaritat; maltusianisme és indo¬
lència. Maltusianisme és, també, seny caricaturat; l'home
maltusià arriba sempre tard: no vol fer fills quan és hora
de fer-ne, encara que sigui un moment de vaques magres,
i en voldria quan els troba a faltar, i ja no en pot fer,
quan potser li sobra de tot, menys la joia confortadora
i la sensació de victòria sobre el temps i sobre la mort
que només donen les obres i els fills que duraran més que
nosaltres. El maltusianisme és propi d'homes i pobles
que han perdut la fe en ells mateixos i que per això han
esdevingut covards. No gosen arriscar, no gosen iniciar
noves empreses, no gosen crear, no gosen procrear. El
maltusianisme és un estat d'esperit que és l'antítesi de
la Vida i de la Gràcia.

El qui escriu sap que el seu poble no podrà superar
el maltusianisme fins el dia que es dissipi la boira que el
volta i se li obrin nous horitzons meravellosos, en tots
els ordres; fins el dia que torni a sentir l'orgull de ser el
que és; fins el dia que es torni a sentir segur d'ell mateix;
fins el dia que tornin a ser vives en ell l'esperança i l'am¬
bició. El qui escriu, que sap, que s'ha sentit dir —no
una ni dues ni tres vegades— que el seu poble no val la
pena, i que precisament perquè no val la pena ha pre¬
dicat i ha practicat el sacrifici i s'ha preocupat, amb una
cura especialíssima, tant com del seu patrimoni mate¬
rial del seu honor col·lectiu, el qui escriu sap que el seu
poble no val la pena, sap també que el seu poble no és
un poble qualsevol, sinó un poble amb unes rares quali¬
tats; un poble amb un sentit de justícia innat i fort com
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pocs; un poble per qui l'home és, primer de tot, un ésser
dotat de llibertat; un poble essencialment treballador i al
qual agraden les coses ben fetes, les feines ben acabades;
un poble que combina admirablement l'amor apassionat
al seu racó de terra i a la seva parla amb un universalis¬
me de bona llei, de la millor llei. El qui escriu sap que
hi ha elements més que sobrers perquè el seu poble se
senti orgullós d'ell mateix : hi té dret, a l'orgull; en té el
deure, de l'orgull. I sap que més enllà de l'espessa boira
hi ha realment uns horitzons meravellosos i amples :
amples en l'espai i amples en l'esperit. El qui escriu, en
excursions fetes tot sol o en companyia d'uns quants,
ha travessat la regió de les boires espesses, i ha vist
aquests horitzons meravellosos. No és que se'ls imagini,
no és que els sospiti, no és que els besllumi, és que els
ha vistos. Els ha vistos a la plena llum del sol, gran¬
diosos, immensos, plens de promeses. Més enllà de les
boires que ens oprimeixen i enf fan viure en un aire
enrarit hi ha una planúria immensa, verge, que ens
espera : Déu l'hi ha posada perquè nosaltres la desbas-
tem i la conreem.

El qui escriu pensa que si uns quants continuen con¬
reant les virtuts de fidelitat i d'amor a la llibertat que
ens són pròpies; que si uns quants reconstrueixen el
nostre patrimoni d'honor, que si alguns, els més as¬
senyats, els realment més assenyats, continuen lluitant
contra el maltusianisme esterilitzant —el maltusianisme
econòmic, el maltusianisme intel·lectual, el maltusianisme
espiritual i, resum de tots, el maltusiansme demogrà¬
fic—; que si uns quants no defugen el sacrifici, que si
uns quants —ho repeteixo— no defugen el sacrifici; les
boires es dissiparan i els horitzons meravellosos s'esbata-
naran a la vista de tots. Ah, quin desbordament de joia,
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quin crit de victòria! Quin formidable desplegament d'e¬
nergies contingudes!

El qui escriu és —en això s'assembla una mica a en
Manòlios : en això, no en la grandesa d'ànima, ni en la
generositat ni en l'heroisme—, el qui escriu és un «po¬
bre xicot que edifica damunt l'aire». Això vol dir que en
el terreny de les realitats —en el terreny de les realitats
no ponderables, però que pesen més que les altres, i
també en el de les realitats concretes, àdhuc en el terreny
de les realitats econòmiques— ha fet més, força més que
molts homes que es diuen realistes, que molts homes
que només creuen en el que toquen i només entenen
el que es pot comptar. Perquè és un «pobre xicot», un
«pobre quixot», s'ha arriscat més enllà de la regió de les
boires espesses, i ha vist els amples horitzons que l'han
curat del maltusianisme. I ple d'un optimisme vital i
creador ha obert camins, ha posat fonaments i ha plantat
camps. I com tot pagès que sembra cada any a la tardor,
malgrat les devastacions dels mercenaris, ell creu en el
futur, en el continu descabdellament de les generacions,
ell creu que al seu temps hi haurà algú, algú dels seus,
que segarà i batrà i ensacará; algú que, més enllà de
l'hivern maltusià i boirós, coneixerà la joia dels ceps

gràvids i del blat ben madur.

Desembre, 1961
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CARTA AL SENYOR X

Benvolgut senyor X: Li envio aquesta sèrie d'assaigs
amb el prec que els llegeixi i me'n doni la seva opinió.
Confio que d'aquí a tres o quatre mesos el podré venir a
veure i aleshores en parlarem. Ara bé, vull avançar-li una
cosa, que li agrairé que no prengui per supèrbia o vani¬
tat, i és que és probable que no faci cas d'algunes o qui
sap si de moltes de les seves observacions o disconfor¬
mitats.

Vostè pot preguntar-se per què, doncs, vull que els
llegeixi. Simplement, per parlar-ne, per canviar impres¬
sions, i, per fer-ho amb tota franquesa: el fet que jo pensi
fer un cas només relatiu de les seves observacions pot
ajudar, em penso, que realment hi hagi franquesa. És
possible que després d'això, jo, al capdavall d'una reela-
boració de conceptes i idees, hi introdueixi modificacions,
i que aquests canvis siguin fruit dels seus suggeriments
o crítiques. Però estic per dir que és més probable que
les meditacions que amb seguretat seguiran a la meva
conversa amb vostè no quedaran reflectides en retocs
d'aquests escrits que ara li envio, sinó, més fàcil, en
futurs assaigs, si és que algun dia torno a trobar lleure
per a escriure.

Si li aclareixo algunes de les meves actuals circums-
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tàncies potser comprendrà més bé aquesta meva actitud.
Sobretot si li n'aclareixo una.

Escric des de l'extrem límit de la meva joventut. Pels
meus dits s'estan escolant els darrers dies de joventut.
Fixi's que parlo de dies i no de mesos, que parlo de dies
i no d'època, temps o qualsevol altra terme imprecís. Els
darrers dies.

I ara que ha arribat l'hora d'acomiadar-me'n puc dir
que no he tingut una joventut feliç. Cuito a precisar que
quan dic que no he tingut una joventut feliç —i quan
m'atreveixo a generalitzar i afegeixo que els homes del
meu temps i de la meva terra no hem tingut una joventut
feliç— no ho dic tenint davant meu la concepció de la
felicitat de l'Eclesiastès o del beatus iïle horacià, és a dir,
no parlo de la felicitat conjugal i casolana, ni tampoc
de la que ens pot donar una certa convivència social.
Aquesta felicitat jo l'he tinguda, i en un grau elevat. L'he
tinguda àdhuc en els temps de prova. Quan dic que no
hem estat feliços és que parlo d'una altra cosa.

Hi ha homes de raça casolana i homes de raça his¬
tòrica, com hi ha animals domèstics i animals de lliber¬
tat. Hi ha homes més de sa casa, o bé amb preocupacions
de tècnica especialitzada, o bé purs conreadors del seu
jardí interior —jardí interior que pot arribar a assolir
un alt nivell espiritual—, i hi ha homes dominats per
Yepos històric. No hi ha en això valoració en més o en

menys. Déu ha assenyalat a cadascú el seu camí, i, si és
ben seguit, al final Ell ens espera. No hi ha intenció de
judici, ho repeteixo. El món té necessitat dels uns i dels
altres, i és cert que d'homes d'arrel ben casolana les cir¬
cumstàncies, a vegades, en fan protagonistes excepcionals
de la Història. Les circumstàncies i llur pròpia categoria
personal. Però potser val la pena, ara que els homes amb
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vocació històrica passen un moment, més aviat de subva¬
lorado, i que el pragmatisme i el casolanisme semblen
ser els valors de moda, potser val la pena de recordar
que els homes de sa casa mai no haurien descobert
l'Amèrica. En cap terreny.

Doncs bé, quan dic que els homes del meu temps i de
la meva terra no hem estat feliços em refereixo als de la
raça històrica, i en tant que homes de raça històrica.
Puix que és cert que en tot home —i també en tot poble—
conviuen un element casolà i un altre d'històric, i que és
el predomini de l'un o de l'altre el que determina el
tipus. És cert fins i tot que a voltes hom no voldria ser
tan històric, o tan casolà, com Déu l'ha fet. Recordo un
vell amic jueu —¿i quin poble hi ha més netament histò¬
ric que el d'Israel?— que em deia fa anys: «I que bo
que fóra poder passar desapercebuts, ser un poble sense
història, preocupat només per millorar una mica el seu
nivell de vida». Però les coses són com són, almenys men¬
tre no passa res capaç de modificar-les substancialment,
i hi ha homes que, es miri per on es miri, i per més bons
pares de família que siguin i per més que siguin capaços
de conrear un jardinet o de dirigir una empresa familiar,
són, per damunt de tot, homes històrics.

I què és un home històric? És un home que fa seus
els problemes del seu temps i del seu món, i que s'hi
enfronta amb voluntat conscient i activa. Des d'un angle
més interior podríem dir que és un home que se sent
cridat a donar la pròpia mesura no enfrontant-se amb pro¬
blemes domèstics o estrictament professionals o amb
qualsevol altra classe de qüestions d'aquestes que po¬
dríem anomenar privades —que realment són en bona
part l'entrellat bàsic de la història, però que ho són
d'una manera passiva, inconscient, fins i tot sense voler-
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ho ser—, sinó enfrontant-se —a un nivell més o menys
alt, més o menys important, que això no fa el cas— amb
el mateix curs històric. És a dir, és un home amb voca¬

ció de subjecte històric.
Un home és de raça històrica quan en ell és viva i

conscient la voluntat de deixar petjada històrica, de tal
manera que el món —almenys el seu món—, quan s'acabi
el seu pas terrenal, sigui, al seu entendre, millor.

Doncs bé: el que vull dir és que els homes que fa
quinze anys vam tenir consciència de la pròpia perso¬
nalitat i del món que ens voltava, i que en el fons del
nostre cor vam dir-nos que aquest món no ens agra¬
dava i vam dir-nos, a més, que havíem de mirar de
modificar-lo d'acord amb un model més nostre, el que jo
vull dir és que aquests homes del meu temps i de la meva
terra no hem estat feliços. I no ho hem estat, no per
no haver reeixit en els nostres propòsits, no per haver
perdut, sinó per quelcom de molt pitjor. No ho hem
estat, perquè no ens han deixat jugar.

No ens han deixat jugar. És a dir, no han deixat que
ens mesuréssim ni amb els nostres adversaris ni amb la
realitat històrica que ens ha tocat viure. El joc que ens
ha estat imposat ha estat, sempre, un joc trampós: un
joc en el qual un esforç grandiós es pagava amb una
recompensa mínima, o amb cap recompensa (i no parlo,
naturalment, de recompensa personal; parlo de recom¬
pensa en el terreny col·lectiu, en el terreny de l'ideal fre¬
turat, en el terreny de l'acció històrica). Ha estat, literal¬
ment, la llei de l'embut, és a dir, l'ample per a mi i l'es¬
tret per a tu. Però una llei de l'embut portada a un grau
molt extrem.

I tanmateix nosaltres hem jugat, i no del tot sense
resultat. Amb resultats minsos, ridículs comparats amb
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l'esforç fet, però no del tot sense resultat. Però tot plegat
—la relativa esterilitat de l'esforç i, més encara, la sensa¬
ció d'anar jugant un joc absurd i un joc trampós, i de
jugar-lo, a més, abandonats de tothom— pot haver donat
com a resultat una actitud ascètica, una disciplina espi¬
ritual, una sensació de deure complert, però de cap ma¬
nera un sentiment d'alegria i de felicitat, una sensació
de joiosa plenitud.

Hi ha una cosa pitjor que una generació derrotada,
que és una generació ignorada. Hi ha una cosa pitjor que
una joventut bastonejada, que és una joventut ofega¬
da. Que és una joventut, o una generació, amenaçada
de mort per consumpció. I això és més greu, més punyent,
això és realment tràgic quan passa en un país i en una
societat que s'enrunen. En aquests casos la vocació dels
homes conscients i amb voluntat d'acció històrica és el
dolor.

Per això li dic, senyor X, que ara que dic adéu als
meus anys de joventut vull fer constar, per una vegada,
quin és l'íntim pensament —i l'íntim sofriment— de la
meva generació històrica. I per això li deia al comença¬
ment que és poc probable que faci cas de les seves
observacions. Demà passat, quan m'hagi espolsat ben bé
els darrers vestigis de joventut, en parlarem. Demà pas¬
sat, quan ja definitivament hagi deixat de ser jove —però
no per això m'haurà deixat la penosa sensació d'asfíxia,
de perill de mort per consumpció, l'íntim dolor—, demà
passat, serenament, adultament, madurament, en parla¬
rem. Fins i tot en parlarem, si vol, assenyadament. Però
avui deixi'm donar testimoni del desfici, del dolor i de
l'ofec d'una generació. De tota una generació. De tota
una generació que ha estat abandonada. De tota una gene¬
ració que ha lluitat en un terreny reduidíssim, amb
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l'ofec a la dreta i el buit a l'esquerra. Entre l'ofec i el
buit.

És un gran miracle que aquesta generació no hagi
perdut encara l'esperança. És un gran miracle que con¬
tinuï disponible. Que encara hi sigui.

Un miracle que n'explica alguns d'altres.

Deixi'm donar testimoni de tota una generació inno¬
minada. De tota una generació que no consta. Que no és
que hagi estat vençuda, sinó que, molt pitjor, no consta.
I això en un moment crític del seu país. I en un moment
exaltant del món. Però aquí, res. Aquí, silenci mineral.
Silenci atapeït. Tones de silenci. I el vianant es diu que
no hi deu haver res, puix que res no es mou. Que deu
ser una terra erma. Una terra maleïda. Una terra d'homes
estèrils.

Deixi'm donar testimoni que això no és veritat. I deixi-
me'l donar a la meva manera.

Deixi'm donar testimoni del dolor d'uns quants, quasi
estic per dir del sentiment de frustració d'uns quants.
Testimoni davant els homes del temps de vostè, que ens
han deixat sols. Testimoni davant els que ens segueixen,
dels encara no homes davant fins i tot dels encara no

nats. Testimoni, també, davant els homes del beaíus
ille, que s'entesten a creure que tot va bé, però que ja
comencen, ells també, a sentir un estrany desassossec,
alguns fins i tot l'urpada del neguit. Que ja els comença
a entrar l'aigua de la riuada per sota de la porta ben tan¬
cada.
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Deixi'm donar aquest testimoni, encara que de primer
la meva intenció no era aquesta. Sí, jo tenia una altra
intenció. Ho deia en una carta a la meva muller ara deu
fer un any. Deia: «Tinc embastat (mentalment) un estudi
sobre els homes que en la literatura i la filosofia han
conduït la moderna reacció espiritualista i antimediocre.
Comprèn Bergson, Boutroux, Péguy, St.-Exupéry, Nâzim
Hikmet, Faulkner, Kazantzaki, Van der Meersch, Stein¬
beck, Ernst Jünger, Malraux, Brecht, Hamsun, Fallada,
Hemingway. I com a contrapunt, o com a saludable ad¬
vertència, Sinclair Lewis».

Reconec que és una llista heterogènia. També reconec
que alguns noms sonaran malament a les orelles d'alguns,
fins i tot de molts. D'Annunzio, sobretot. Que pels de
gust més literari també sobraran alguns noms, i en fal¬
taran d'altres. Però aquesta llista cal jutjar-la segons el
meu criteri i segons la meva intenció. És a dir, no és
una llista de literats o de filòsofs, ni tampoc de polí¬
tics o de sociòlegs. No és una llista de persones amb les
quals jo estigui d'acord. És una llista de mestres d'energia.
Això esdevé especialment evident si se sap compren¬
dre que allà on diu Brecht podria dir «Mare coratge», o
que Steinbeck realment significa Tom Joad i Hemingway
el vell pescador d'El vell i la mar, o que Ernst Jünger
no és Ernst Jünger, sinó «el passejant del bosc». I que
Sinclair Lewis, el contrapunt, és Babbit.

Per vostè serà fàcil comprendre per què jo volia fer
l'estudi de tota una llista de mestres d'energia. Puix que
vostè coneix la nostra indigència en aquesta mena de
pedagogs i en aquesta mena de pedagogia. En la peda¬
gogia de la fortalesa, que és virtut cardinal, però tan obli¬
dada en els esquemes pedagògics dels nostres ultracatò-
lics mestres. Si és que no és deformada..
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Som una generació ofegada i abandonada. I ho som
en un poble esclafat. A voltes ens hem fet la il·lusió que
faríem grans coses. Però, inexorablement, la llei de l'em¬
but ha fet inútil el nostre esforç. Ha fet més, encara; ha
fet befa del nostre esforç. Inexorablement, les condicions
hostils que pesen sobre el nostre país i sobre la nos¬
tra generació han esmicolat les nostres il·lusions. I que
en aquestes circumstàncies no hàgim abandonat; que en
aquestes circumstàncies no solament no hàgim abando¬
nat, sinó que hàgim fet més denses les nostres fileres;
que hàgim continuat pagant cent per u, any rera any,
i que avui continuem en peu i amb l'esperança viva, tot
això demostra que malgrat el nostre baix nivell d'eficièn¬
cia, que malgrat el nostre anonimat, que malgrat tants i
tants fracassos, no som una gent estèril. Que no som
homes de poca talla. I que mereixíem tenir més sort.
I mestres millors. Mestres que ens haguessin ensenyat a
viure i a practicar la virtut de la fortalesa. Mestres que
haguessin estat mestres d'energia.

Per això la llista és com és. Puix que som, repeteixo,
una generació ofegada i abandonada, i ho som en un

país esclafat. En un país derrotat. En un país fixat, esta¬
bilitzat, crucificat en la derrota. En un país que recula.
En un país que va cap per avall. En un país perseguit.
I això vol dir que ens caldrà molta d'energia, molta de
fortalesa, molt de coratge, si de debò volem, com à poble
i com a generació, sortir d'aquesta situació. Això vol dir
que ens caldran, justament, grans dosis d'això que ningú
no ens ha ensenyat i que ningú no ens ensenya. Esparvera
imaginar la duresa de les proves per les quals ens caldrà
passar si de debò —repeteixo, si de debò— volem resta¬
blir la nostra posició. I esborrona pensar en la indefensió
en què ens han deixat.
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Hom podrà pensar el que vulgui de Péguy, d'algu¬
nes injustícies seves, del seu egoisme, dels seus odis per¬
sonals, del seu estil pedestre. Però ningú no podrà ne¬
gar-li d'haver estat un mestre d'energia. Ningú no po¬
drà negar-li la sinceritat i la generositat. Ningú no podrà
deixar de reconèixer en ell un gran, un formidable
conductor espiritual. Ningú que no sigui un viu en el
pitjor sentit de la paraula no podrà deixar de compren¬
dre el valor d'un fet com és haver deixat interromput en
plena frase un dels seus escrits principals —la «.Note
conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésien¬
ne»— per anar-se a allistar tan bon punt s'assabentà que
acabava d'esclatar la guerra. Els nostres educadors i els
nostres pares tan prudents, tan mesurats, tan assenyats
—tan assenyats, tan pobrets i alegrois que si d'ells depèn
ens deixaran en la indigència en tots els ordres—, els nos¬
tres educadors i els nostres pares podran pensar-ne el
que vulguin, però nosaltres ens sentiríem orgullosos d'ells
si en aquest punt, i en d'altres, se li haguessin assemblat.
Nosaltres els estaríem molt més agraïts si en aquest punt,
i en d'altres, no ens haguéssim d'avergonyir una mica
d'ells.

Hom podrà pensar el que vulgui de Péguy. Però ningú
no podrà negar que ell és un dels homes dels quals avui
França viu. I no només França. Els nostres educadors
podran pensar el que vulguin dels homes com Péguy,
però puc afirmar que jo visc més d'ell que no del que
ells m'han ensenyat.

Per això Péguy té un lloc a la llista. A la llista dels
mestres d'energia.

143



Hom podrà pensar el que vulgui de Faulkner. De la
seva prosa més que difícil. Del seu estil quasi demencial.
I, sobretot, hom podrà pensar el que vulgui dels prota¬
gonistes de Faulkner, és a dir, de Mississippi i de Geòrgia,
del comtat de Yorknapatawpha i de la possessió de Sut-
pen, de Compson i del coronel Sartoris, i en darrer terme
de tot el Sud. Hom podrà pensar el que vulgui del seu
estil de vida, del seu orgull, del seu esclavisme —i vostè
que em coneix ja pot suposar tot el mal que jo en pen¬
so—, però ningú que conegui una mica de prop el que fou
la guerra de Secessió no podrà deixar de treure's el barret
davant la gesta del Sud, davant l'heroisme del Sud —enca¬
ra més davant la grandesa moral del Sud. Ningú que sàpi¬
ga del Sud quelcom de més del que solen explicar els films
de Hollywood no podrà deixar de sentir com un estremi¬
ment davant l'espectacle del Sud en la seva caiguda. Da¬
vant l'espectacle de la derrota d'un gran poble. D'un
poble que fou gran en la derrota. D'una derrota sota el
signe de la grandesa. I sota el signe, també, de l'honor.

Per això un dels principals biògrafs de Lincoln s'ha d'a¬
turar en el panegíric del gran President, i obligat per l'a¬
profundit coneixement del que fou el Nord i del que fou el
Sud, del que defensaven i de com ho defensaven, ha de
dir que no es pot «condemnar el partit vençut», i després
de comparar els combatents d'aquella guerra amb els
herois homèrics ha de fer l'elogi de «la passió, el senti¬
ment i l'honor i la tenacitat del Sud». I no és d'estranyar
que les úniques dues figures d'aquesta guerra que no
desmereixen al costat de la de Lincoln —dues figures
de menys abast universal, però no de menys alçada espi¬
ritual— siguin justament sudistes: el general Lee i el
general Jackson. I això no fou casualitat, no fou ironia
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històrica. Foren els fruits naturals d'un arbre generós,
fills naturals d'un poble grandiós.

Per això el Sud té un lloc a la llista.

Hom podrà pensar el que vulgui de Hamsun. Del seu
concepte de l'aristocràtic i del senyorial. Del seu menys¬
preu pel moviment obrer. Hom podrà pensar-ne el que
vulgui, i vostè pot suposar el que jo en penso. Però
quan a La ciutat Segelfoss fa dir a Willatz Holmsen, el
jove compositor protagonista de la novel·la: «No acon¬
segueixo passar de la mediocritat», i afegeix —Hamsun—
que «(Willatz) ho suportava amb coratge, que ho supor¬
tava com un Holmsen autèntic», i que, «no hi havia
manera, la mediocritat s'instal·lava en ell, se li ficava a
la sang, però Willatz no.es donava», aleshores Hamsun
ens dóna la clau de la seva obra, que és una invitació
a la superació i a l'antimediocritat. Que és una escola
d'energia.

I per això Hamsun té un lloc a la llista.

Hom podrà pensar el que vulgui de Bergson. Hom
podrà opinar que en darrer terme són els definidors i no
els intuïtivistes —els definidors i no els sacsejadors, com

algú ha dit, displicentment— els qui estableixen bases
sòlides per al progrés en el camp de les idees. Hom podrà
creure, amb raó, que no n'hi ha prou de produir ne¬
guit i de despertar entusiasme, que no n'hi ha prou d'obrir
camins nous, ni tampoc de destruir velles veritats res¬
pectables, però estèrils. Hom podrà pensar tot això, i hom
podrà pensar fins i tot que Bergson no passa d'aquí, que
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realment només és un sacsejador. Però ni els qui així
el limiten no podran negar que ell ha recreat en molts el
gust per l'aventura intel·lectual, que ell ens ha fet a molts
novament capaços d'admiració en el terreny de les idees,
àdhuc que a més d'un ens ha ajudat a penetrar més bé
en el cristianisme. Àdhuc això.

I així podríem anar continuant amb la resta de la
llista. Com deia, estic segur que vostè, concretament vos¬

tè, comprendrà que jo hagi tingut la idea de submergir-
me en l'estudi dels mestres d'energia. Vostè, que deu
haver llegit la meravellosa vida de Beethoven escrita per
Romain Rolland (que sigui dit de passada, fou publicada
l'any 1903 en els «Cahiers de la Quinzaine» de Péguy quan
encara Romain Rolland era un desconegut), vostè recor¬
darà probablement... (1).

Però ara torno al fil central d'aquesta carta.
Deia que som una generació ofegada i que ho som en

un país esclafat. És a dir, som una generació doblement
ofegada. I deia que ara que estic gastant els darrers dies
de la meva joventut vull donar testimoni d'aquesta gene¬
ració. I de l'esperança que ens aguanta, contra tot, també
contra el ressentiment i el sentiment de frustració. Ara

que la mirada se'ns ha tornat ja una mica trista, una

(1) Aquests punts corresponen a pàgines perdudes en treure clan¬
destinament els papers de la presó.
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mica cansada. Ara que jo acabo de dur a compliment un
gest iniciat fa més de dos anys enrera, quan vaig regalar
els meus últims anys de joventut, quan els vaig donar
diguem-ne graciosament, és a dir, no a canvi de res, no¬
més a tall d'afirmació de la meva joventut, de la meva
i dels qui eren com jo, només a tall d'afirmació de la
nostra joventut catalana, de la nostra joventut ardorosa
de llibertat i de justícia, de la nostra joventut desgra¬
ciada i esclafada i també de la nostra joventut esperan¬
çada, de la nostra joventut magnànima. A tall d'afirma¬
ció de la nostra joventut cristiana. Trenta mesos de
joventut els darrers de tot, els darrers de la bossa. Les
escorrialles de la joventut. Ara que ja no en queda res,
només uns dies —i encara uns dies tristos, uns dies de
fet ja no juvenils—• ara que com a jove ja he fet atots,
ara he volgut donar testimoni del que aquesta joventut
hauria pogut ser, del que aquesta joventut ha patit, del
que aquesta joventut ha freturat. I he volgut donar tes¬
timoni que la seva esperança i la seva magnanimitat
continuen en peu. Com un miracle. He volgut donar tes¬
timoni que aquesta joventut continua patint i freturant.
I que es pot continuar comptant amb ella.

A això responen els assaigs que li adjunto. I a això
respon també aquesta carta. I em penso que haurà com¬
près per què no puc fer massa cas, en aquests escrits, de
les observacions que vostè em pugui fer. Però potser no
haurà comprès tant el meu interès a conèixer l'opinió
de vostè, que és justament un home de la generació pro¬
cedent. Provaré d'explicar-li-ho.

En la meva presa de posició hi ha, no ho nego, un
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component polèmic envers la generació precedent. Aques¬
ta actitud polèmica ve a voltes temperada per la reflexió
que també ells deuen haver patit, que també ells han
estat històricament maltractats. És un aspecte sincer, no
sempre manifestat, no sempre explicitat, però sempre
subjacent, àdhuc sempre operant. Però això no ens pot
fer oblidar un altre fet, i és l'abandó, per les raons que
siguin, per l'abandó total en què hem estat deixats pels
homes que ens haurien d'haver fet de mestres. També
això existeix sempre, també això és sempre subjacent, i a
voltes és esgrimit amb agressivitat, a voltes és fins i tot

engrandit, posat a primer terme, subratllat, àdhuc injus¬
tament subratllat, injustament i conscientment, cons¬
cientment i volgudament posat en relleu. I això, no per
gust, ni tampoc per ressentiment, sinó per necessitat de
definir-nos, puix que és ben sabut que en tota definició
juga un paper important el «contra algú» o el «contra
quelcom». Necessitat de definir-nos contra els qui se'ns
apareixen com a resignats, contra els qui se'ns apareixen
com a homes sense fe, contra els qui se'ns apareixen com
a fugitius, contra els qui se'ns apareixen com a respon¬
sables de l'abandó nostre, de la indigència nostra. De
la inexperiència nostra. De la desorientació nostra. De la
perpetuació en l'esclafament del país nostre i de la nostra
joventut.

Potser hi ha injustícia en això. Potser sí. No un cent

per cent d'injustícia, això no, però una mica d'injustícia,
o potser un bon tros. Potser no podien fer més. No ho
sé. Però la generació que ens precedeix que ens faci al¬
menys el servei d'ajudar-nos a definir-nos negativament,
ja que tan poc ens ha ajudat a definir-nos positiva¬
ment.

Però encara tenen una altra possibilitat d'ajudar-nos
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—i d'ésser ajudats per nosaltres—. I aquesta és molt im¬
portant: ho és per a ells i ho és per a nosaltres.

És cert que no els devem res, però també ho és que
els necessitem. Li deia fa una estona que nosaltres som
una generació ignorada, cosa molt pitjor que ser una
generació derrotada. Ara bé, vostès són una generació re¬
signada, i això és molt més greu que ser una generació
ignorada. Ignorada, però viva. Ignorada, però esperan¬
çada. Ignorada, però rebel. Nosaltres som la primera ge¬
neració no cofoia. Vostès, que ho han anat perdent tot,
àdhuc l'esperit d'iniciativa, han conservat encara, com
una relíquia, el cofoisme. Vostès han aconseguit aquesta
realització preciosista que és combinar cofoisme i resig¬
nació, que és haver-se resignat a un paper de subaltern,
a un paper de subaltern del subaltern, i haver-se encara
convençut que la cosa té un cert mèrit. Doncs bé: a vostès,
que són una generació cofoia en la resignació; a vos¬
tès, que són una generació que ha estat incapaç d'aturar
cap dels cops que Catalunya ha hagut de rebre durant
aquests vint-i-cinc anys darrers; a vostès, que són una
generació que ha donat un tant per cent massa alt de
desertors; a vostès, que com a generació no han sabut,
pogut o volgut exercir un magisteri sobre la gent jove;
a vostès, que són una generació que no s'ha fet càrrec
de les seves responsabilitats generacionals; a vostès nos¬
altres els necessitem. Els necessitem perquè ens ajudin
a arrencar. Perquè ens ajudin a posar-nos en marxa.
Puix que vostès, per un fet d'edat, tenen molts més mit¬
jans i moltes més possibilitats que nosaltres. De vostès
depèn que nosaltres, durant quinze anys més, ens hàgim
de continuar debatent en un terreny d'irrealitats, que hà¬
gim de continuar rodant com un motor en el buit. De vos¬
tès depèn que això sigui així, amb tot el risc que el que
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avui encara no s'ha produït, per miracle, arribi a ser un

fet, és a dir, que també la nostra generació abandoni. De
vostès depèn que això sigui això o que, al contrari, nosal¬
tres puguem incorporar-nos de seguida a una tasca col·lec¬
tiva de gran abast i d'alt nivell. De vostès depèn que ens
hàgim de continuar esgotant en tasques penosíssimes
que donen l'u per cent, o que realment puguem començar
a rendir. De vostès depèn, potser, que ens salvem o que
ens perdem. Vostès que ja han abandonat tantes respon¬
sabilitats que de fet els pertocaven, no defugin ara aques¬
ta. Potser fins ara vostès no s'han fet càrrec de les seves

responsabilitats perquè realment no han pogut. No se
m'escapa que vostès també són víctimes: víctimes d'algú
i de certes coses. Que potser vostès són molt més vícti¬
mes que no ens pensem. Potser sí que no podien fer res,
és a dir, que en l'ordre col·lectiu no podien fer res, o
almenys gairebé res. Però d'aquesta responsabilitat d'ara
sí que poden fer-se'n càrrec. D'aquesta, sí. Vostès han
deixat que els fets, les circumstàncies i les forces ex¬

ternes els duguessin, que els traginessin. Vostès no han
emprès l'obra col·lectiva de redreçament en tots els or¬
dres que tan urgent és. Vostès han pactat amb la pres¬
tació, amb l'esclafament. Torno a dir que la culpa pro¬
bablement no és tota seva, que potser només ho és en
una petita part. (Tinguin l'honestedat, però, d'acceptar
la part de culpa, petita o grossa, que indubtablement els
correspon.) Però el fet és que vostès han pactat amb la
prostració. Que vostès, com a generació, han pactat amb
la insignificança. Només per una autèntica monstruo¬
sitat mental, per una terrible aberració mental i espi¬
ritual podria arribar-se a donar el cas que haguessin
caigut tan avall en el cofoisme que en el fons de vostès
mateixos no quedés un bri de rebel·lió, una espurna d'in-
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conformitat. Només per una aberració sense precedents
vostès podrien haver caigut tan avall que malgrat la seva
resignació en el fons no desitgessin que les coses hagues¬
sin passat d'una altra manera i que en el futur seguissin
un altre camí. Doncs bé; nosaltres, els homes que ara
acabem la nostra joventut, o que l'hem acabada fa cinc
anys o que l'acabarem d'aquí a cinc anys, nosaltres ens
veiem amb cor d'intentar aquest canvi, de fressar aquest
nou camí. Potser no del tot per mèrit nostre (encara
que també per mèrit nostre). Potser perquè han canviat
algunes circumstàncies (encara que no gaire). Potser per¬
què han madurat algunes coses, idees, actituds que fa
uns anys encara no estaven disponibles. Però el fet és
que ens proposem dur a terme, almenys que ens propo¬
sem intentar aquest redreçament. Aquest retrobament
de la confiança en nosaltres mateixos. Aquest retroba¬
ment de la nostra puixança personal i col·lectiva. Aquest
tornar a sentir-nos algú. Nosaltres ens disposem a inten-
tar-ho. I això sol ja ens confereix importància. Això sol
ja ens confereix dignitat. Això sol ja ens fa mereixedors,
això sol ja ens fa creditors de l'ajut de tothom. I, com
dic, necessitem la col·laboració d'aquesta generació que
ens precedeix.

Però hi ha més : hi ha que aquesta generació que ens
precedeix ens necessita, ella també, i que sobretot neces¬
sita ajudar-nos, abocar en nosaltres i per nosaltres 'el
que li quedi de disponibilitat, de generositat, d'il·lusió i
de recursos de tota mena. A aquesta generació que ens
precedeix li queda només una possibilitat, una de sola,
de salvar-se in extremis del perill d'haver passat per la
Història d'una manera ingloriosa. D'una manera potser
no del tot culpablement, o àdhuc potser poc culpablement
ingloriosa, però en darrer terme ingloriosa. Netament,
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indiscutiblement, rodonament ingloriosa. Li queda, com
dic, una darrera avinentesa de salvar-se d'aquest trist
judici condemnatori, d'aquest judici sense apel·lació. I
aquesta avinentesa som nosaltres. Si ells accepten el trist
paper que els ha tocat representar, o que almenys han
representat —el paper d'homes de derrota, el paper d'ho¬
mes de resignació—, si l'accepten sense tergiversar-ne el
significat, sense pretendre emmascarar-lo amb cofoisme
del més trist i més risible, si ells ens diuen: «Sí, ho hem
fet molt malament (per la raó que sigui, sempre que
sigui honesta), però encara conservem això i allò i el de
més enllà, del qual vosaltres podeu fer ús si de debò
voleu canviar el curs de les coses, com podeu fer ús de
la nostra experiència de les coses, com podeu fer ús
de la nostra experiència de la derrota i de la constant
reculada i de totes les falles internes que ens han arruïnat
i que ens arruïnen», si fan això s'hauran salvat com a
generació històrica. Fer això, i fer-ho de seguida, és la
darrera possibilitat que els resta.

I hi ha encara una altra raó que ens fa desitjar aques¬
ta col·laboració, i que la farà possible, que és l'amor de
fraternitat que ens uneix. Puix que després dels dicteris,de tota la rècula de dicteris qui sap si una mica o un
bon tros injustos, després de l'escomesa persistent quedes de fa estona vaig duent a terme, ha arribat l'hora de
dir que malgrat tot nosaltres estimem aquesta generació
que ens precedeix. Que sentim compassió per ella. I quela nostra vinculació a ella és íntima, és estreta i frater¬
nal. Que som conscients de ser una mateixa gent, de ser
realment germans. Germans d'una mateixa família des¬
graciada. I és probable que hàgim d'admetre que, de la
desgràcia comuna, a ells els n'ha tocar una ració més
grossa que a nosaltres.
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És hora de dir als homes de la generació que ens
precedeix que hem de col·laborar. És hora de fer-los
comprendre que els necessitem, i que els necessitem ur¬
gentment; de fer-los comprendre, també, que no tenen
dret a refusar-nos tot el seu ajut. Tot, sense regateig.
És hora de fer-los comprendre que el pitjor que els
podria passar és que nosaltres prescindíssim d'ells. Que
nosaltres, per estúpida petulància o per ressentiment
o per qualsevol altre motiu no honorable, prescindíssim
d'ells. O, molt pitjor, que en prescindíssim per haver-
nos cansat de trucar a llurs portes tancades i barrades.

És hora d'intentar aquesta col·laboració. Aquesta col-
laboració entre germans. I entre germans dissortats.

Com és lògic, en aquesta col·laboració nosaltres, els
més joves, no podrem ser els subalterns, ni tan solament
els continuadors. Els continuadors de què? Del cofoisme?
Del conformisme? Els subalterns de qui? És segur que
ja des d'ara el pes de la campanya recau en nosaltres.
Que ja des d'ara el futur del país depèn bàsicament del
novell exèrcit acampat «en els turons, a l'altra banda
del riu». I que tot el que sigui voler ignorar aquest fet
equival a deixar el país inerme.

Però no tinc intenció, ara, d'insistir en aquest darrer
punt. Puix que és una qüestió que parlada pot resultar
penosa, àdhuc contraproduent, però que en la pràctica, si
ells de debò es fan càrrec de llur situació i si nosaltres
de debò representem una esperança fonamentada i no
només una quimera, ho serà molt menys. Si de debò
entre vostès hi ha gent, com crec, que per sota del posat
satisfet que s'entesten a mantenir pateixen, si de debò
entre vostès, com crec, hi ha gent que a la nit, quan
ningú no els veu, es mosseguen els punys de ràbia. I si
de debò nosaltres, com crec, som gent de pes.
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Crec que amb tot això ja queda prou aclarit perquè
li trameto aquests assaigs, perquè li avanço que en un
cert sentit no faré cas de les seves observacions, i per¬
què en aparent contradicció amb això darrer, m'interessa
tant parlar-ne amb vostè que té vint anys més que jo.

Però encara vull aclarir i esplanar unes quantes co¬
ses més.

La primera fa referència a l'estil. Podia haver optat
per l'article ben mesurat, sobri, elegant. Per l'article ben
tallat. Per l'ordre i la simetria. Per l'academicisme. No
ho he fet: he escollit més aviat un estil xarbotant i apas¬
sionat. He preferit el plany al dictamen. Ho he fet a posta:
ho he fet perquè ho crec més eficaç. Ho he fet, a més,
perquè em sento els peus ben afermats a terra.

Sé que això em valdrà crítiques. Sé que això posarà
en marxa la ironia d'uns quants. Ah, aquesta terrible,
elegant, intel·ligent i fina ironia! Aquesta ironia que ho
esterilitza tot, que ho aseptitza tot. ¿Vostè s'imagina, se¬
nyor X., quina escudella més grassa pot fer-se, posem per
cas, amb el que dic de sant Simó l'Estilita? ¿Vostè s'ima¬
gina la brometa que pot fer-se amb la meva afirmació,
tants cops repetida, que nosaltres valem la pena, i amb
la meva constant pruïja de magnanimitat?

Aquesta ironia devastadora, anorreadora. Aquesta ter¬
rible ironia. Però hi ha una cosa més terrible encara, que
és la ineficàcia. I jo estic segur que tots aquests talents
subtils i brillants, tots aquests esperits als quals espar¬
vera pensar que si no vigilen el propi impuls els durà
lluny del món limitat i petit del qual no volen sortir i que
per evitar-ho empren «l'arma decapitadora de la ironia»,
jo estic segur que tots aquests homes que quan s'adonen
que comencen a agafar velocitat, que comencen a enlai¬
rar-se «cuiten a fer l'ullet» als seus seguidors «i destruei-
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xen d'aquesta manera l'empenta» que havien pres, jo
estic segur —repeteixo— que aquesta gent és incapaç
de desencallar la nostra nau embarrancada. Jo estic
segur que els homes de la ironia i els homes de la
«conyeta» no tenen res a fer, que l'audiència més enllà
dels petits i més o menys narcissistes cenacles d'intel·li¬
gents els està vedada. Jo crec que només els homes de
fets i els homes de cor que només els homes d'empenta
i els homes lliurats faran forat en aquest nostre poble i
que només ells deixaran un solc perdurable i, a més,
realment universal. Que la intel·ligència sense passió i sen¬
se tenacitat no trencarà les traves de l'immobilisme i de
la insensibilitat.

Fixi's bé, senyor X., que estic tocant un punt de la
més gran importància. Darrerament alguns escriptors ca¬
talans l'han tocat també, al meu entendre amb molt d'en¬
cert.

Palau Fabre en parla en un assaig sobre La tragèdia
a Catalunya i Díaz-Plaja li dedica tot un llibre, un llibre
per cert d'una gran qualitat, tot i alguns enfocaments que
cal qualificar de negatius : Viatge a l'Atlàntida i retorn a
ítaca. És un problema que es pot resumir així : en la
pugna —perenne i universal— entre la tendència a limi¬
tar-se a conrear amb amorosa sol·licitud i sensual com¬
plaença un petit jardí i la de «capficar-se per causes
persévérants i que volen una tensió i potser faran córrer
un risc», els dirigents espirituals de Catalunya han esco¬
llit durant els darrers cinquanta anys, amb poquíssimes
excepcions, el primer camí. Hi ha qui sosté que aquesta
és la nostra tendència de fons, com és la de tants altres
pobles, alguns d'ells per cert ben vistents i històricament
afortunats. Però encara que així fos, la forma absoluta¬
ment exagerada com aquesta preferència s'ha manifestat
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durant aquestes darreres dècades només pot interpre¬
tar-se, opino, com un signe clar de decadència.

Que a Catalunya s'arribés a instaurar una tirania dels
homes de la «conyeta» vol dir que quelcom fallava, i ex¬
plica que hagin passat certes coses més que lamentables.
Doncs, ¿hi ha algú que cregui realment que la «conyeta»
serveix per a res a l'hora de la veritat? ¿Hi ha algú que
cregui que això serveix per a res a l'hora de treballar en

qualsevol terreny amb mentalitat de futur i amb ganes
d'arribar lluny? ¿Hi ha algú que cregui que aquesta
«conyeta» corrosiva serveix per a res en el terreny de
l'afirmació de la puixança espiritual?

Si vol li escriuré, quan. vostè em digui, un articlet
boniquet i ben construït, de frases curtes i ben retalla¬
des. Un article clar i mesurat. Vostè sap que també en
sé fer. Si vol li faré un assaig amb idees raonables, amb
idees i projectes que a tothom puguin semblar factibles.
No proposaré, com una de les tasques de la nova genera¬
ció, el redreçament de l'economia catalana, sinó la crea¬
ció d'uns quants bars més d'aquests que proliferen a
Barcelona, o de botiguetes per a vendre roba de criatura.
Això sí, seria una robeta molt boniqueta, molt coque-
tona, amb uns dibuixets preciosos. Seria una robeta
moníssima. Vol que parli d'això? No proposaré a homes
de la meva generació, com penso fer si les coses em van

mitjanament bé, la publicació d'una revista d'àmbit euro¬

peu, sinó que em felicitaré, i d'aquí no passaré, que el
full parroquial del poble A hagi publicat un fragment
del Nadal d'en Sagarra. No proposaré a la meva genera¬
ció que fem un immens esforç per crear una cultura
popular de primera qualitat, sinó que em limitaré a

suggerir que en els clubs esportius (llegiu de futbol)
de les barriades obreres hi hagi una secció d'escacs (per
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allò que diuen que els escacs fan barrinar molt). No par¬
laré a la meva generació de convertir el Tibidabo en una
gran muntanya de boscos i jardins, sinó que proposaré
que al capdamunt del Passeig de Gràcia es plantin dues
fileres de tulipans en comptes de només una. I tot això
—la botiga de roba per a criatura, la doble filera de
tulipans, etc.— ho proposaré, com li dic, amb estil
fred, assenyat, desapassionat. Un estil i unes propostes
que li asseguro que no provocaran la ironia dels intel·li¬
gents, però tampoc l'entusiasme, la passió i la tenacitat
de tot un poble. Puix que aquest és el meu objectiu:
galvanitzar el nostre poble. Li ho dic així, amb tota in¬
genuïtat i conscient de les dificultats i de les possibilitats
de fracàs que aquest projecte comporta. Conscient tam¬
bé de donar una nova arma als estèrils manipuladors de
la ironia.

Tingui la bondat, senyor X., de llegir l'article que en
Cirici Pellicer ha dedicat ara fa poc a en Francesc Pu¬
jols. Resulta que, abans de dedicar-se al conreu del perio¬
disme pornogràfic, en Francesc Pujols prometia ser una
figura eminentment positiva, una figura d'aquestes que
pensen en gran, i que volia endegar Catalunya per camins
magnànims. ¿Com és que aquest home que de jove can¬
tava «clar, amb veu pura pel seu poble» va acabar en
el Papitu primer, i després en l'estrany silenci de la Torre
de les Hores? En Cirici Pellicer ens explica els motius
d'aquesta pèrdua, i també de les de l'Ors i en Pijoan.
Permeti'm que en transcrigui alguns paràgrafs. «Tothom
hauria pogut creure que aquests tres homes, que el 1906
tenien de vint-iquatre a vint-i-sis anys, eren destinats a
regir des d'un lloc prominent la vida cultural del país, no
solament per la qualitat de llur treball i llurs idees, sinó,
molt més encara, per la gran passió vital i intel·lectual
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que els inflamava i en feia tres personalitats absoluta¬
ment per damunt d'allò que és corrent de trobar en el
món de la cultura, tan sovint dominat per menuderies
d'estiracordetes, gelosies o simples rescloïments. Unia
tots tres un impuls de grandesa, poc comú al nostre po¬
ble i que hauria pogut fer d'ells tres conductors d'una
gran eficàcia (....)• La tragèdia de tots tres ha estat sem¬
blant. Dotats d'un gran poder intel·lectual, presentaven la
novetat d'acoblar-ho a una vitalitat humana poderosís-
sima, orientada cap a l'acció (■■■)■ Aquesta força inter¬
na (...) els obligava a projectar-se sobre el seu poble i a
voler tòrcer la vida de les masses per tal de construir una
nova realitat cívica exemplar. Tots tres, per això, estima¬
ven amb ardència el futur. Eren fundadors radicals. Te¬
nien la mania de projectar i de fundar. I no es deixaven
emportar per un idealisme descarnat...» I després de tot
això, que és la pura veritat (puix que no hem d'oblidar
que en Pijoan i l'Ors foren el braç dret d'en Prat de la
Riba a l'hora de fundar l'Institut), després de tot això en
Cirici es pregunta: «¿Com es va perdre la gran força
d'aquests homes, llur gran poder mental i vital per al
país fins a arribar a fer-los passar tots de ratlla...?»
I respon: «La tragèdia arrenca de la mesquinesa, de l'ava¬
ra povertà, de l'estretor dels petits, dels envejosos, dels
llepafils, dels qui segueixen la lletra i no l'esperit, dels pu¬
ristes estrictes, que es van aplegar a fer la traveta als
qui pensaven en gran». Jo no pretenc ara —ni ho pre¬
tén en Cirici —justificar alguns fets d'aquests homes, i
menys llur deserció. Però cal fer ressaltar que aquesta
deserció fou no ja facilitada, sinó quasi provocada per
l'estultícia —a voltes ben intencionada i honesta, però al
capdavall sempre minimitzadora, sempre esquifidament
limitativa i sempre estulta— dels homes que es neguen,
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dels homes que no gosen sortir d'un clos petit i enxubat.
Fa pensar molt la història d'aquests tres homes. I als

qui de debò volem dedicar la vida al servei del nostre
poble, de la seva afirmació i la seva energia interior i de
la seva projecció i la seva aportació universals, ens es¬
tremeix la idea que també nosaltres puguem algun dia
ser vençuts pels mestres tites honrats i cagadubtes, aliats
als mediocres envejosos i als homes del «menjar poc i
pair bé». Puix que si un home de la categoria d'en Pujols
va acabar fent literatura pornogràfica, ¿què no pot pas¬
sar amb nosaltres? Que Déu ens doni la fortalesa per a,

primer, salvar-nos personalment i com a generació, i des¬
prés ajudar a fer realitat les paraules que clouen l'article
d'en Cirici: «...i voldríem que el país (...) fos capaç de
desitjar-se la mateixa grandesa que ell (Pujols) li va de¬
sitjar amb tota l'ànima».

Com li deia estic escrivint en el tombant darrer del
meu camí de joventut. I és ara que molts vells records
d'infantesa han reviscut en mi. Records, sobretot, de la
meva infantesa a pagès. I a través d'ells reviu un món
que ara em sembla més dens, més autèntic i sobretot
més ben travat i més vital que el d'avui.

Ara és el capvespre d'un dia d'estiu. He fet una llarga
caminada, i a l'entrada de fosc arribo a les envistes del
poble. Des de dalt del turó el contemplo, i penso que
quan hi entraré ja serà fosc del tot, i que ningú no em
reconeixerà. Aniré pels carrers sentint les converses de la
gent que pren la fresca a l'entrada de les cases i els re¬
coneixeré, però ells a mi no. Normalment aquesta és la
bona hora d'entrar en un poble : amb la fresca del vespre,
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quan la foscor esvaeix la realitat i embolcallat en el mis¬
teri tot sembla ple de promeses. Quan en l'aire hi ha una
suau sentor de festa i de festeig. Però per mi no hi haurà
misteri : sé molt bé que entro en un poble malalt. Per això
ara, assegut des del turó i amb el farcell al costat, he dei¬
xat que per un moment el record em transportés al meu
poble tal com jo el veia fa vint-i-cinc anys. I he revist
un poble mig pagès, mig menestral. Tots els records que
se m'han agombolat al cap són records pagesos o menes¬
trals. He revist els calendaris de les cases d'adobs i de
llavors que penjaven a les parets de les cuines pageses.
He reviscut les anades a Granollers amb tartana, la com¬

pra i venda de conills i gallines —i per Nadal de galls din-
dis—, el dinar a la fonda de la plaça de les Olles. He vist
carros traginant mesquita. M'he tornat a veure vailet ama¬

gant-me entre el blat de moro, i posant-me bigoti de rei
ros amb els fils daurats de les panotxes i fent flautins
amb les fulles tendres cargolades. He recordat tota la va¬
rietat de peres de l'hort de l'avi : de Sant Joan, xamosines,
d'aigua, de cuixa de dona, de bon cristià (dites així, se¬

gons sembla, perquè solien ser esplèndides per fora i
podrides per dintre). Se m'ha fet present, com si el tin¬
gués al davant, el vell Romero, el cavall vigorós i bon
treballador. He tornat a sentir la fresca del gran ventall
de cintes multicolors que penjava del sostre del menja¬
dor de ca l'oncle i que ell, el cap de casa, a l'estiu accio¬
nava amb el peu tot menjant i tot donant mossos de pa
als gossos caçadors. He recordat les llargues vetllades
d'hivern, asseguts a l'escó a la vora del foc. M'he imagi¬
nat trepitjant raïms dalt del cup, agafat d'una corda, o
bé xipollejant a l'aigua els dies que tocava regar. He
tornat a veure la fàbrica tal com era aleshores, no tan
gran com ara, i que no tapava la vista del camí del cemen-
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tiri: des de dalt del terrat de casa vaig veure d'infant mol¬
tes vegades l'endolada comitiva pujar la costa del turó
de Sant Sebastià. He revist els rotllos de dones esperant

que obrissin la gran porta enreixada, i he tornat a sentir
el xisclet de la sirena. He vist de nou homes vestits de
blau sortir de la fàbrica cap al tard i pujar riera amunt
cap al camp de bàsquet per entrenar-se una mica a en¬
trada de fosc. Ah, l'equip de bàsquet del meu poble! Era,
i és encara, un equip d'homes de bona fe, i tot el poble
s'apinya al seu entorn, amb esperit de clan, amb fana¬
tisme. Només un altre equip li va disputar durant uns
anys el primer lloc en el meu cor. Era un equip molt bo,
el millor de tots, però que també semblava de poble. Un
equip com de família o de barri, un equip de la vella
escola generosa.

He sentit de nou la flaire de la terra mullada i de
l'alfals segat, i he trobat a faltar la fressa dels telers del
torn de la nit: durant anys i anys aquest soroll m'ha aju¬
dat a adormir-me.

He revist les velles cares estimades, moltes d'elles ja
per sempre perdudes.

Si recordo tot això no és per rabejar-me en un record
malenconiós, potser morbosament malenconiós, sinó per
a dir-li que, tal com el recordo, aquell era un món sòlid
i ben travat. Jo no recordo haver notat diferència entre
la gent que treballava la terra i la que anava a la fàbrica.
Eren una mateixa gent. Hi havia quelcom de comú en
tots ells. I el món que tots plegats constituíem actuava
d'una manera massiva i eficaç sobre els qui aleshores
érem infants.

Després he sabut que aquell món que en el record jo
ara veig joiós i ple era ja un món malalt. És probable
que la bellesa que per mi té, sigui més el fruit de la subli-
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mació que no de la realitat. És possible que em passi una
mica com a un company meu, més o menys de la meva
edat, que fa uns anys em deia: «No he tornat a prendre
mai un cafè amb llet tan bo com quan de petit la mare
em duia a la Granja Royal». I tant ell com jo sabíem que
això no era cert, que el cafè amb llet d'avui és tan bo
com el d'aleshores, o més. Però era cert, això sí, que mai
no havia tornat a sentir, bevent un cafè amb llet, aquella
satisfacció de quan tenia cinc o sis anys i anava amb la
seva mare a la Granja Royal.

Potser sí que tot és fruit de la sublimació. Però en

darrer terme queda un fet, que és l'únic que interessa, i
aquest és irrefutable: aquell era potser ja un món malalt,
però jo puc donar testimoni que era encara un món uni¬
tari, un món ben travat i un món capaç de forjar homes
no escindits. Puc donar testimoni que a aquell món mig
pagès, mig fabril, de la meva infantesa dec que jo avui no
sigui un home dividit ni un mestre tites dubitatiu ni un

fabulador desarrelat. Puc donar testimoni que aquell era
un món capaç de fer homes, un món prou fort per a
imprimir caràcter. I per això l'he tret a relluir tants cops
en aquests assaigs.

Només perquè de petit vaig viure en un món de debò,
en un món encara no del tot malalt que em va marcar
i em va afaiçonar per sempre més, que per sempre
més va fer de mi un home i no un intel·lectual, un home
del poble i no un desarrelat, un lluitador i no un noi de
casa bona; només perquè d'infant vaig ser testimoni
de la tenacitat pagesa i de l'aplicació menestral, àdhuc de
l'honor menestral; només perquè de vailet em vaig pas¬
sar hores i hores esperant que una flor s'obrís o que el
lluc d'una patatera acabés de trencar la crosta de la terra;
només perquè vaig ser testimoni del miracle de la vida
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i perquè ja aleshores vaig aprendre a valorar l'esforç
sense deixar de somiar, sense deixar de trobar bellesa
en el senzill dibuix d'unes canyes sobre un fons de cel
blau, només per tot això que va saber-me donar un món
virginal, un món d'il·lusió i de fe i d'humanitat, un món de
joc net, només per això jo no solament sóc dels que per¬
severen, sinó dels que, a més intenten fressar camins
de superació. Per honor i glòria del món mig pagès, mig
menestral, que em va forjar.

Per això jo ara pare, i per tant responsable, de dues
criatures, i responsable a més, en la part que em pertoca,
del meu poble, he de buscar per als meus fills i per als
fills del meu poble indrets on encara es conservi la ple¬
nitud d'un món de debò, o on hagin ja brotat noves for¬
mes d'autenticitat, puix que només submergits en aquests
ambients els nostres infants agafaran forma i contingut
d'home. Abans que parlin, bé, no menys de quatre
llengües i que Madrid i París, Frankfurt i Milà esdevin¬
guin per a ells ciutats habituals, caldrà que prenguin con¬
tacte i s'amarin d'un estil de vida fort i humil, unitari i
massís, tot d'una peça. D'un estil de vida on la fantasia
i la feina vagin plegades, de l'estil de vida propi d'un món
capaç de donar-los, si s'esforcen, el pa nostre de cada
dia i també la poesia nostra de cada dia. D'un món més
intens que extens, més idoni per a donar formació i soli¬
desa, per a proporcionar la infrastructura de la perso¬
nalitat que no pas per a produir focs d'artifici o for¬
nir esperit cosmopolita i cultura enciclopèdica. D'un
món definit i no íntimament escindit, d'un món, per

tant, capaç de definir els infants sotmesos a la seva in¬
fluència. D'un món net i il·lusionat i, per tant, capaç de
fer de l'ànima dels infants quelcom d'esponjós, quelcom
de freturós. D'un món, finalment, que cultivi el misteri,
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la frisança del més enllà, la inquietud per on deu anar
a parar el camí després del darrer revolt que la vista
albira. D'un món com el que jo visquí d'infant.

Caldrà buscar per masies amagades, o per pobles ma¬
riners on encara els pescadors van a posar cada dia l'or¬
meig, on encara no han deixat les barques estavellant-se
al sol i no es dediquen a guanyar diner fàcil amb turistes
menopàusiques. I és segur que en alguns ambients obrers,
fins i tot en algunes barriades barcelonines trobarem
engrunes d'aquest món de debò. ¡Engrunes que no són
relíquies, sinó preludis, engrunes que no són engrunes,
sinó llavors, engrunes que no ens parlen del record, sinó
de la promesa. I també en trobarem en alguns sectors de
la nostra classe mitjana catalana, sobretot del sector del
mig de la classe mitjana catalana, que justament sembla
que és un dels medis socials que vol reaccionar. I en
darrer terme ens caldrà defensar ferotgement la intimi¬
tat de les nostres llars i crear en elles aquest clima de
vida densa i fecunda, i establir tota una xarxa de llar a

llar, de família a família, fins a ser prou forts per a re¬
butjar, agressivament, per a destruir el món artificiós i
mestís, el món escindit, el món de faramalla que senyo¬
reja places i carrers, escoles i parcs públics. El món
d'esterilitat i de mediocritat que vulgues que no ens
volen imposar.

Vostè que és pedagog, digui'm si el mal més gros amb
què els educadors de les generacions futures i els homes
amb vocació de restauradors del nostre poble hem de
lluitar no és aquesta societat escindida i, per tant, per ella
mateixa infecunda i deformant. Aquesta societat que no
és societat, sinó només trossos mal combinats d'un tren¬

caclosques. Una alta burgesia catalana decadent i dimi¬
tida. Una immigració humil de bona qualitat, però desem-
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parada. Una mitjana i una petita burgesies que es deba¬
ten en l'abandó i la migradesa. Una pagesia anémica, una
classe obrera silenciosa. Una immigració d'alt nivell des¬
arrelada i hostil. Trossos, estaments, famílies espirituals,
nuclis socials i humans dispersos i malalts. I el més greu
de tot és l'absència d'una gran veu —¿per què realment
no hi és o per què l'ofeguen?—, d'una gran veu capaç de
recrear la unitat i l'energia: només suren «les grasses,
tibants, laudatòries paraules que ens serveixen quasi de
franc els papers», paraules falses i adormidores.

D'ací a un moment m'aixecaré, em posaré el farcell a

l'esquena i des del turó baixaré al poble. Hi arribaré ja
de nit. Però la fosca no m'impedirà comprendre tot
l'abast de la destrucció. Sé que trobaré la vella masia
convertida en casa d'estiueig. Vol més degradació?

Però el món fecund, dens i substanciós de la infantesa
perdura en mi, i és la seva saba la que em manté dem¬
peus. I em cal sovint submergir-me en el seu record,
puix que això em renova l'energia. Li prego, per tant,
que sàpiga disculpar les meves freqüents referències a
fets i circumstàncies aparentment banals d'ara fa vint-i-
cinc anys.

Potser li costarà més disculpar el to molt personal, a
voltes fins i tot rabiosament personal, d'alguns dels as¬
saigs que li trameto. Però ja he advertit que el que vull,
bàsicament, és donar testimoni. Testimoni d'una gene¬
ració ignorada, però que hi és. Testimoni, justament, que
hi és. Però es dóna el cas que l'home d'aquesta genera¬
ció del qui millor puc donar testimoni sóc jo mateix. La
meva persona és la que tinc més a l'abast. Però de fet

165



no és de mi de qui vull parlar, sinó de «nosaltres», de
tots els qui de debò volem superar el clima de dimissió,
el clima de disminució en tots els ordres, el clima de
ghetto, és a dir, el clima d'apartament de totes les altres
empreses individuals i col·lectives, que ens ofega. De fet
no hi ha un sol moment que deixi de pensar i de parlar
com un membre d'aquest petit exèrcit, i per si algun
cop li pot semblar que immodestament m'atribueixo vir¬
tuts i dignitats preciso que en bona part això és degut
a l'esperança que tinc posada en la meva generació molt
més que no pas en mi mateix, i també a la fe que tinc en
el fons de qualitat del nostre poble. Com dic en un dels
assaigs, jo estic segur que Catalunya no és un poble
vulgar, i això em confirma en la fe que tinc posada en el
nostre futur i en la meva generació, que és la que d'una
manera més immediata n'és responsable. Però, a part
d'això, crec que si reconec les meves covardies, les meves
desercions i els meus pecats, que si parlo d'una covardia
que encara quan hi penso em fa enrogir i em fa sentir un

pes al cor (literalment, un pes al cor) i si dic que també
jo vaig plegar en un intent de comprar la meva tranquil·li¬
tat, i que si més enllà reconec que he de lluitar, a vega¬
des ferotgement, contra el ressentiment o la feblesa de
la carn, que si parlo de tot això d'una forma que a alguns
podrà àdhuc potser semblar impúdica, també em puc

gloriar en allò que sincerament crec que hi ha de bo en
mi, encara que probablement molts cops no pas per
mèrit meu. Però és que, a més d'això, parlant de mi em
comprometo personalment fins al moll dels ossos, puix
que després de, per exemple, afirmar tants cops i amb
tanta rotunditat la pròpia vocació magnànima hom crema
les naus del retorn al port de l'àuria mediocritat. Potser
algun dia seré trobat, i amb mi altres com jo, embarran-
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cat en els esculls o en els bancs de sorra que tanquen
aquest port d'esquifidesa del qual volem i necessitem
sortir, aquest port tranquil d'aigües quietes i podrides i
barques esberlades. Potser algun dia els passejants dels
molls pujaran a l'alta torre metàl·lica que domina tot
el port per a veure'ns atrapats en els esculls, onabatuts
i ridículs, i celebrar amb rialles d'eunuc el nostre fracàs.
Però deixo dit ben clarament des d'ara que si això arriba
a passar serà perquè no haurem pogut sortir, i no pas
per haver volgut tornar. Per gegantines que siguin les
ones més enllà de la barra, l'orgull ens impedirà el re¬
torn... (1).

(1) Aquests punts suspensius corresponen a pàgines perdudes en
treure clandestinament els papers de la presó.
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EL CLOT

Molt lluny del mar, perduda en una immensitat de
sorra, una taca verda, d'un verd trist i polsós, arredos-
sada a la falda de muntanyes altíssimes, de cims mai no
petjats, muntanyes basàltiques, sense herba i sense terra.
I en el petit oasi, una tribu amenaçada de mort, defen¬
sant de la sorra el darrer reducte de l'oasi, entre el mar
cendrós i implacable i els escarpats minerals, negres i
lluents a la llum del sol.

Un oasi cada cop més petit. Un pou cada cop més
eixut. Una herba cada cop més cremada. Un poble cada
cop més desesmat. Com un corb immens, com un voltor
terrible que espera la mort de la bèstia que no pot
seguir la caravana, el sol demencial vigila, distant i cruel,
la lenta agonia del poble damnat. Del poble que mor
sense que ningú ho sàpiga. Del poble que mor abandonat
a l'horror del desert, a l'asfíxia del dia i al fred terrible
de la nit. Abandonat també a la trista conformitat.

I, tanmateix, no sempre havia estat així. Un temps hi
hagué que la ruta de les caravanes que travessaven el
desert passava per l'oasi. Fileres llargues de camells, de
camells de marxants i de camells de guerrers del desert,
d'homes blaus molt alts i bells. Caravanes que duien
notícies, que duien bestiar, que duien festa a l'oasi, festa,
comerç i vida.
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Però ja fa molts anys, molts —tants, que ni els homes
més vells ho han arribat a veure mai—, que a l'horitzó
no es retalla l'estirada silueta de la caravana. Des que la
follia s'apoderà de les tribus de la banda de ponent i en
lluites criminals emmetzinaren els pous i arrasaren els
oasis. Des d'aleshores els marxants van per altres camins,
més a migdia, a l'altra banda de les terribles muntanyes.
En l'oblit i la solitud l'oasi va morint.

Prou de vegades els vells conten llegendes que parlen
de boscos de palmeres, palmeres de dàtils dolços i car¬
nosos, no empedreïts, de batalles contra els guerrers del
desert, de dones blanques, altes i altives, que els mar¬
xants duien als prínceps poderosos de l'Aràbia. Prou de
vegades, repetint les velles històries dels caravaners,
parlen del mar llunyà, de la santa Ciutat, de terres
grasses i fecundes. Prou parlen d'amor i de guerra, d'im¬
peris grans com el desert, de gestes altes com les terri¬
bles muntanyes. Però la mort ha mossegat ja en el cor
dels homes.

Només els infants comprenen, encara, el sentit de les
velles cançons. Els infants, asseguts al llindar de l'oasi,
allà on cal cada dia lluitar perquè la sorra no es mengi
l'herba esgrogueïda, amb la mirada perduda en la immen¬
sitat cendrosa, els infants somien i es van repetint a cau
d'orella les estranyes, misterioses, màgiques paraules, les
encara incomprensibles però ja inquietants paraules de
les velles cançons. I només a ells fereix la idea que en
algun indret hi ha oasis amb milers i milers de palmeres
de dàtils llargs com el dit i carnosos, que en alguns in¬
drets hi ha el mar, que en algun indret, enllà del desert,
els homes viuen com a homes i no com a xacals o fenecs
que no tenen altra aigua que la que la rosada deixa en
els petits minúsculs matolls. I només a ells trasbalsa la
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idea del vell imperi perdut; només a ells parlen les velles
sarbatanes, que qui sap d'on degueren venir, i les ve¬
lles espases oscades, velles de segles, velles de centenars
i centenars d'anys, i ja inservibles.

I es diuen: «Ens anem morint, i els vells no se n'ado¬
nen».

I mentre els vells van malvivint, van morint, de les
darreres escanyolides gallines, de la poca llet i del for¬
matge ranci de les darreres emmalaltides cabres, de lla¬
gostes i espiadimonis, de dàtils que només són pinyol, de
l'herba que els camells rebutgen, els infants viuen dels
records antics i de la il·lusió del mar llunyà, de boscos
de palmeres i de meravelloses aventures.

Mentre els vells jeuen a l'ombra esfilagarsada de les
darreres decrèpites palmeres, els infants guaiten entorn.
Cap enllà d'on surt el sol i cap allà on es pon, sense
que res, ni l'aire ni l'instint ni els miratges els doni cap
esperança. Cap a les altes muntanyes basàltiques, que
de tan lluents fan mal a la vista i mai ningú, ni els
homes ni les cabres ni les guilles ni els escurçons del
desert, no hi ha pogut pujar. I finalment fixen l'esguard
enfront, cap allà on les velles cançons diuen que hi ha
això que anomenen mar, i on immensos palmerars reben
la carícia de l'aire fresc i als homes estan permesos l'ago¬
sarament i l'esperança.

I xiuxiuegen, a cau d'orella, d'amagat dels vells : «Si
hi anéssim i ens hi instal·léssim podríem refer la tribu.
Refaríem la raça. Refaríem el vell senyor que hi ha en
nosaltres. I qui sap, qui sap si des d'un nou oasi, prop
del mar o d'un ued humit, qui sap si tornaríem a regnar,
com fa centenars d'anys, sobre el desert».
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I així els infants somiaven. Així no morien.
Fins que les dunes estrenyeren més el cercle de cen¬

dres i el pou es va tapar una mica més; fins que als vells
ja no els va quedar ni una engruna de voluntat; fins que
fins i tot les rondalles dels ancians començaven a emmu¬
dir i amb elles el ressò de la darrera esperança. Aleshores
els qui havien estat infants i que ja eren joves, homes
encara no derrotats, aleshores ells, asseguts al llindar
de l'oasi, d'esquena a les muntanyes minerals, amb la
vista fita enllà, d'enllà del desert allà on les velles llegen¬
des situaven el mar i d'on a ells a voltes els semblava
que venia com un alè d'aire fresc, aleshores ells, els ja
no infants, els ja homes, els encara no vells, aleshores
un bon dia van decidir que un d'ells provaria d'arribar
al mar. Al mar, que no sabien si queia molt lluny, però
que imaginaven que sí. Al mar, del qual els separava un
desert desconegut, un desert sense pous i sense ueds.
Un desert poblat de petites aranyes i escurçons mortals
i travessat únicament, de tant en tant, per bandits del
desert fugitius. Però aquest desert d'enfront, i només ell,
podia donar la salvació. No les muntanyes minerals ni
els deserts de la dreta i de l'esquerra, menys perillosos,
però que no duien enlloc.

I el qui anava a marxar digué: «És probable, és gai¬
rebé segur que no podré arribar al mar. Però les meves

petjades guiaran el qui vingui al meu darrera, si es

posa en marxa abans que les tempestes de sorra les
esborrin del tot». I després d'això va agafar el formatge
ranci i la bosseta dels dàtils i la mica d'aigua. I quan ja
estava del tot a punt els companys, solemnement, li
allargaren una vella espasa oseada. Una espasa que no
servia per a res, però que era testimoni de l'imperi antic.
Una espasa que no servia per a res, i ells ho sabien. Que

172



no servia per a res, que feia nosa; que només servia per
a fer anar endavant, per a no rendir-se, per a no acotar
el cap i morir.

I l'enviat se n'anà, però abans es girà per darrera
vegada i digué : «Recordeu-ho bé: les petjades. Les pet¬
jades, abans que el vent les esborri». I es posà a caminar,
tot dient-se: «Segur que no hi arribaré. Però no hi fa
res : el qm ! mporta és sortir de l'oasi, llançar-se a l'aven¬
tura. El que importa és haver dit que no a la mort lenta
i conformada. No, als voltors i a les hienes».

Una rastellera de petjades pel desert no fressat d'ençà
de fa anys i anys. Una rastellera que vol dir el pas d'un
home. Que vol dir una direcció. Que vol dir una vo¬

luntat.
I res més que això.
Puix que quan encara el mar queia lluny i només

desolació voltava el fressador de camins nous, i quan ja
aquest sabia, ara amb certesa absoluta, que mai, mai no
veuria els boscos immensos de palmeres feixugues del
pes dels dàtils, quan ja caminava només —només— per a
fer més llarga la rastellera de les seves petjades, per
obrir camí als qui el seguirien, per a obrir-los més camí
i per obligar-los més, aleshores fou quan de lluny veié
que bandits del desert muntats en ràpids meharis venien
cap a ell. Els veia venir cada cop més a prop, i en veia
lluir les espases i les llances. I es digué que de ben poc
li serviria la vella espasa oseada. Només per a defensar
l'honor, el seu, el de l'imperi antic i el dels encara no
nats. Només per això va lluitar, només per això va sos¬
tenir un breu combat. Breu, però de debò. Fins que caigué
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presoner i els bandits se l'endugueren, cap a la banda
de ponent, a un indret amb un vell pou del qual ja es
devia haver perdut memòria, un vell pou que de tan
fondo no donava vida a res. Allà els bandits acamparen.
Però una mica més lluny hi havia com una mena de clot,
voltat de roques, un clot del qual era impossible de sor¬
tir. I allà fou on els bandits el despenjaren, i cada dia
li baixaven, amb una corda, una mica de cuscús d'ordi
i de formatge ranci. I una mica d'aigua. D'una aigua tan
fangosa que el feia delir per l'aigua amarga de l'oasi.
I allà s'estigué, molt de temps. Veié passar dies i més
dies; aprengué a parlar amb les estrelles i els petits
escurçons, amb Déu i amb ell mateix, i també a enyorar
i estimar. A enyorar i estimar els seus; a enyorar i esti¬
mar els grans palmerars d'arran de mar, ara més reals
que mai. Aprengué el que és la solitud.

I pensava : «Vaig deixar una bona rastellera de pet¬
jades. Però, l'hauran seguida? ¿Algú més haurà emprès,
després de mi, la ruta del mar? ¿Algú més haurà sortit de
l'oasi?». I quan el sol començava a pondre's imaginava
el rotllo dels companys, a l'oasi, escoltant l'ancià parlar
de l'imperi antic i del mar llunyà, i estava segur que
ells el recordaven. Estava segur que ells el recordaven
molt, però això no el consolava. «Jo no vull que em
recordin, vull que segueixin les meves petjades.» I és
cert que el record que els seus li poguessin dedicar ni
alleujava en res la seva pena. En canvi, l'hauria fet feliç
saber que algú havia fet una altra rastellera de petjades
paral·lela a la seva, o una mica més enllà de la seva, o
fins i tot molt més enllà de la seva, però en darrer terme
una rastellera que sortís de l'oasi i s'aventurés pel desert,
i apa i apa, apa i apa, un peu darrera l'altre, una petjada
darrera l'altra, sempre endavant, fins a arribar al mar o
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fins a caure mort de cansament, o de gana, o de set, o de
fred, i ser pastura dels voltors i de les hienes, o fins a
caure presoner dels bandits meharistes. Sí, a ell li hauria
agradat que un bon dia haguessin despenjat al clot un
seu company de l'oasi. I quan a voltes el vent li duia les
veus dels bandits acampats prop del pou, escoltava amb
avidesa, sempre amb l'esperança de sentir-los dir que ha¬
vien vist noves rastelleres de petjades, o fins i tot que
havien agafat, o fins i tot que havien matat, un home
que venint de l'oasi mirava d'assolir el mar. Algun cop
li va semblar que parlaven d'això, i el cor se li va omplir
d'esperança.

Li hauria agradat que algun dia haguessin despenjat
al clot un seu company de l'oasi. No perquè li fes com¬
panyia, sinó perquè els estimava i no els volia covards,
perquè els estimava i no els volia lliurats. Vençuts prou,
però no lliurats. No els volia imaginar asseguts al llindar
de l'oasi, volent i dolent. Li hauria agradat que haguessin
despenjat un company de l'oasi, en el seu clot o en un
altre: això hauria estat la prova que l'oasi vivia, que les
passes dels homes continuaven tenint la direcció de l'es¬
perança i que en ells la voluntat de no morir persistia;
això hauria estat, per a més tard o per a més d'hora,
penyora de llibertat i de plenitud.

Perquè els estimava, i perquè estimava la tribu, els
volia d'una altra mena, atrevits i no tremolosos, lliurats
i no encongits, amb aire altiu i no amb posat de gos
bastonejat, encara que això comportés rodolar al fons
del clot o, per alguns, fins i tot la mort. Perquè els es¬
timava.
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El presoner pensava. No tenia res més a fer. I es deia
que havia estat follia voler arribar al mar. Era quel¬
com que el sobrepassava. Que el sobrepassava no una
mica, sinó immensament. Però, ¿de què era ell sensata-
ment capaç? De morir d'inanició a l'oasi. D'això, i no¬
més d'això. Això i només això era assenyat. Això i només
això queia dins els límits de les seves possibilitats. De les
possibilitats d'un home de l'oasi que els vells tenien
abandonat; de les possibilitats d'un home nascut en un

poble vençut que feia anys que es moria en un racó de
desert.

De què era ell sensatament capaç? No de fer un sol
pas fora de l'oasi. Però n'havia fet milers i milers, dese¬
nes de milers : una llarga, llarguíssima rastellera de pas¬
sos. No de lluitar amb els guerrers del desert. Però havia
lluitat amb tot un escamot. Havia sostingut un combat
amb ells, només per l'honor, però en darrer terme un
combat autèntic, un combat cruent. I tot pensant això
aprenia que res del que val la pena és dintre les nostres
possibilitats inicials, dintre el que els vells de l'oasi en
deien les «possibilitats sensates».

I continuava pensant, puix que no tenia res a fer. I es

preguntava : «I tu, què hi fas al fons d'aquest clot? Si
per cas els altres no han seguit les teves petjades, ¿de què
haurà servit el que has fet?». I de primer no trobava res¬
posta. Però més endavant es va adonar que no s'hauria
canviat pel company que imaginava arrupit al llindar de
l'oasi, amb la vista fita en la seva rastellera de petjades,
però sense gosar seguir-la. Del company que imaginava
amb aire pensívol, gratant-se les crostes. No, no s'hauria
canviat per ell. Això ja era una resposta.

Però, a més, es deia: «Calia que Déu no s'avergonyís
de nosaltres. Que no ens vomités. Que no li arribés a
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recar haver-nos creat. O que no arribés a oblidar-nos.
Que no arribés a oblidar que en aquell racó hi ha un
poble. Que de tan polsosos i tan immòbils des de dalt no
arribés a confondre'ns amb la sorra del desert, o amb el
sòcol pedregós de les muntanyes basàltiques. Calia sortir
i moure els braços enlaire. Perquè ens veiés.

»Calia salvar el nostre honor davant Déu. I també
davant els homes. En darrer terme, si no n'hi ha d'al¬
tres, davant els bandits del desert. Potser entre ells n'hi ha
algun de noble. Calia guanyar l'estima d'aquest. I la dels
caravaners que d'aquí a centenars d'anys potser torna¬
ran a passar per aquests paratges. I que a la vista de
l'espasa oseada comprendran que els homes de l'oasi no
van morir sense lluita. Que no van morir encongits. Si és
que, Déu no ho vulgui, arribessin a morir.

»També calia salvar el nostre honor davant nosaltres
mateixos. Davant, sobretot, els més joves de nosaltres ma¬
teixos. Els encara infants. I els encara no infantats. Ca¬
lia que tampoc ells no s'avergonyissin. D'ells mateixos.
Que tampoc ells no es veiessin com sorra de desert. Com
matèria animal. Com homes morts. O com homes petits,
com homes diminuts, com homes quasi, quasi morts.
Calia que tots nosaltres, i sobretot ells, els més joves,
els encara infants, o els encara no infantats, que tots
poguéssim creure que valem la pena. Puix que valem la
pena. Ara ho veig : valem la pena. Som quelcom de més
que un ramadet de fenees o de xacals que malviuen
del que roben».

Però hi havia una altra resposta, encara. Se li acudí
repetint mentalment les antigues cançons i les velles lle¬
gendes de l'oasi, que se sabia de cor. S'adonà que el que
més el colpia, que el que de fet l'empenyé a desafiar el
desert i els bandits i les serps verinoses, el fracàs gairebé
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segur, que el que de fet l'empenyé fou el que en elles hi
havia de més misteriós: fou el mar, per ell quelcom de
gairebé inintel·ligible, i l'imperi antic, pura fantasia per
a homes nascuts en el si d'un poble secularment vençut
i arraconat. Fou això, molt més que els dàtils de carn

dolça i tendra. Ara ho veia. Fou la marinada gronxant
les branques de les altes i esplèndides palmeres. Però,
què diantre és la marinada? I, tanmateix, fou allò que la
cançó en deia la marinada, no els dàtils. Fou el misteri,
fou una crida que l'atreia fora de l'oasi decrèpit. I ara ell
comprenia que només essent sensibles a la crida del
misteri i de la il·lusió del mar i de l'imperi, que només
així el seu poble podria algun dia arribar a haver els
dàtils carnosos. Només ambicionant el mar d'aigua sa¬
lada —el mar d'aigua salada i inútil, però que eixampla
el cor dels homes—, només buscant adeleradament l'im¬
peri, només així, algun dia, com per escreix, a la gent
de l'oasi els serà donada la llibertat, només així serà asse¬

gurada la vida. I el presoner es deia que si això era així
—i realment només podia ser així—, el presoner es deia
que si això era així, mentre quedés una petjada, una sola
petjada visible, la primera marcada fora de l'oasi, que
mentre quedés aquesta petjada el poble de l'oasi seria
més ric que no era abans de la seva marxa. Puix que ara
es podrien congregar tots —i les mares hi portarien els
infants petits—, ara es podrien congregar i mirar aquella
petjada i tot mirant-la somiar. Aquella petjada, testimoni
de l'aventura d'un dels seus, d'un que un bon dia va dei¬
xar l'oasi i se'n va anar desert enllà, i ells el van anar

observant, des del llindar, durant una llarga estona. El
van veure anar caminant, ara un peu, ara l'altre, desert
enllà, cap al misteri, cap al mar, cap a l'imperi. I ales¬
hores en el cor dels més joves, en el cor dels més gene-
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rosos, indefectiblement, saltarà una guspira, i es posaran
en marxa, l'un darrera l'altre, de primer un de sol, des¬
prés en parelles, després tota la tribu.

És mala cosa despenjar un home al fons d'un clot,
i deixar-lo allí ben sol, només parlant amb les estrelles, i
amb Déu i amb ell mateix, només pensant, només pensant
en el seu cor, les coses i els homes, només somiant. És
perillós, sí, doncs, què en pot sortir d'una prova així?
Què pot passar? Pot passar que el presoner, l'home de
l'oasi tancat al clot, enyori l'oasi i tot el que hi va deixar,
i que ho enyori tant, tant, que per ells renunciï, ja per
sempre més, al somni del mar i dels boscos immensos de
palmeres. Que bescanviï pel ramat decrèpit i el pou fan¬
gós, per la tranquil·la digestió d'un grapat de dàtils secs,
la seva dignitat d'home sencer, la seva dignitat reial. Pot
passar que el clot en faci un homenet submís, un home¬
net derrotat. Pot passar que el clot arribi a apagar una
de les poques llums que brillaven en el desert. Pot passar
que el clot serveixi per empobrir l'home. I per empobrir
el desert. I de fet aquest és el seu objectiu: empobrir,
minimitzar, encongir, arraulir.

És per això que dels bandits del desert, pels quals el
clot és un sistema, és per això que del sistema del clot
se'n pot dir que és un sistema d'empobriment, de mini-
mització, d'encongiment, d'arrauliment dels homes i dels
pobles. És un sistema de pura pèrdua.

En el fons del clot pot passar això : que l'home sigui
arranat. Que l'home sigui eunuquitzat. Que l'home si¬
gui destruït.

Però també pot passar que l'home sigui magnificat.
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No pas per virtut del clot i del sistema del clot; no
pas per virtut, sinó per defecte, per falla; no pas per
virtut del clot, sinó per virtut de l'home pot passar que
l'home sigui magnificat. O més exacte, que l'home es

magnifiqui.
Per això és tan substancialment nefast el sistema

del clot: perquè per a tenir èxit ha de destruir, i quan
l'home creix, quan l'home se salva com a home i con¬

serva la seva espurna de gràcia, d'honor i de reialesa,
aleshores és que el clot ha fracassat.

Tot això pensava el presoner, que en el fons del clot
maldava per salvar aquesta espurna. I perquè la va sal¬
var els grans palmerars d'arran de mar continuaran es¬

sent, tot i la seva llunyania, una realitat viva. Perquè la
va salvar, i perquè se sabia fet de la mateixa fusta, ni
més bona ni més dolenta, que els companys que havien
romàs a l'oasi. Ells no abandonaran, es deia, ells no
abandonaran la ruta del mar, puix que jo no l'he aban¬
donada. La ruta del mar és viva, i amb ella ho és el po¬
ble sencer de l'oasi.

I per això, quan va començar a notar que la son l'en¬
vaïa, i que era una son dolça, una son amiga, quan va
adonar-se que havia arribat l'hora del comiat, sense re¬

cança, va dir adéu a tot el que havia estimat i es va girar,
no pas cap allà on queia l'oasi, sinó en la direcció del
mar i dels grans palmerars. Els va veure, més enllà
del clot, bells i esplèndids, amb les branques gronxades
per la marinada. I es va adormir.

Juliol, 1962
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SEMPRE HI HA UNA REPRESA

De la lectura del número d'«Información Comercial
Española» dedicat a Catalunya (febrer del 1962) es des¬
prenen uns quants fets positius i uns quants de nega¬
tius.

Entre els positius els de més pes són, al meu enten¬
dre, la presa de consciència de la nostra decadència eco¬
nòmica i l'anunci, per a un futur molt immediat, de l'en¬
trada en joc d'una fornada d'homes joves —empresaris
i economistes— que pel que de moment deixen entre¬
veure tenen o tindran categoria i ganes de fer feina. I són
justament aquests homes joves —i això també és molt
positiu— els que més denuncien l'estat de decadència en
què ens trobem.

Els qui de fa anys seguim l'evolució de la nostra gent
jove sabem que en ella la consciència de crisi —de crisi
i d'abandó— és molt viva, i que d'aquest estat d'ànim
no en queda exclosa l'economia, ans al contrari, n'és, als
seus ulls, un dels exemples més clars. De fet es pot dir
que en el grau en què una joventut, i més una joventut
desemparada, pot preveure, la nostra ha previst força,
i és evident que ha previst molt més que els homes que
per raó d'edat i de circumstàncies han estat, de vint
anys ençà, els responsables de l'economia catalana. És
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segur que aquesta afirmació serà discutida per més d'un,
i que hi ha poques proves documentals d'aquesta actitud
previsora i preocupada en matèria econòmica de la no¬

vella generació. Però aquesta pobresa documental és
molt explicable a causa de les circumstàncies, i a més tam¬
poc no és total : encara que pocs, hi ha estudis, articles,
conferències, i àdhuc algun paper clandestí que denun¬
cien el fet de la decadència, curosament silenciat, o bé
negat o deformat pel món oficial —almenys fins fa un
parell d'anys— i per la gairebé totalitat dels homes que
han ocupat llocs de responsabilitat dirigent en l'econo¬
mia catalana d'aquestes dues darreres dècades. El mateix
número d'«I.C.E.» que motiva aquest comentari és una
prova ben palesa d'on rau la inquietud, i ho seria més
encara si ens endinséssim en l'estudi de la personalitat
i l'ambient on s'han format molts dels seus col·laboradors
més joves i d'unes certes peculiaritats d'alguns dels que
no ho són tant. Finalment repeteixo que als coneixedors
de la realitat i de l'evolució de la nova generació no ens
calen proves documentals : hem estat testimonis, durant
anys —més que probablement molts no es pensen—, de
la seva actitud preocupada, sovint anguniada i a voltes
fins i tot imitada, enfront de la marxa de l'economia
catalana.

Hi ha, doncs, aquest doble fet altament positiu : co¬
mença a sortir a la palestra una generació d'homes
entre vint i trenta-cinc anys que en principi promet i
que és conscient del procés de reculada que vivim —i que
li dol—. Ara bé, què farà aquesta nova lleva? Puix que no
és el mateix preveure i prendre consciència que dur a
terme una acció adient i eficaç. En aquest sentit hi ha
un interrogant que preocupa: ¿podrà aquesta gent jove
que ara arriba accedir, sense renunciar substancialment

182



a les seves ànsies renovadores, al terreny de l'acció pú¬
blica i de l'empresa col·lectiva?

El caràcter preocupant d'aquesta pregunta és degut,
sobretot, al més important dels fets negatius que l'estudi
d'«I.C.E.» posa de manifest: la manca de dirigents eco¬
nòmics i polítics, i de dirigents en general. És a dir,
aquesta gent jove que sembla que val, que s'adona de la
pèrdua no solament de pes econòmic, sinó, sobretot, de
categoria econòmica i també de categoria extraeconò-
mica, i que desitja ajudar a aturar la davallada, aquesta
gent està desvalguda i irromp en escena en un moment
en més d'un sentit desfavorable per a ella.

La mateixa dosi massiva de joventut de la llista de
col·laboradors d'«I.C.E.» ja és, en aquest aspecte, un mal
senyal. Indica que hi ha hagut una trencada profunda
amb la generació precedent. Només quatre o cinc tenen
més de quaranta anys, i d'aquests n'hi ha dos dels quals
sembla que es pot esperar poca cosa malgrat la categoria
personal que indubtablement posseeixen. L'orfenesa és,
doncs, gairebé total.

Aquests dos homes dels quals es pot esperar poc són
el senyor Aznar i el senyor Pla i mereixen un comentari
a part, puix que el caràcter fallit de llur aportació explica
moltes coses. També aquí és segur que alguns dissenti¬
ran. El to honrat de l'article del senyor Aznar i l'exacti¬
tud de diverses consideracions seves hauran fet bon efecte
a més d'un (no, evidentment, als joves col·laboradors del
número, almenys a la gran majoria). Però és que la seva
falla rau en el que no diu i, sobretot, en la seva pròpia
personalitat pública. També haurà impressionat favora¬
blement —encara que potser no a la mateixa gent— el
clima liberal del treball del senyor Pla, el que diu del
pactisme, unes certes insinuacions... Però com a to i com
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a posició espiritual —i també l'economia té un punt d'ar¬
rencada espiritual— l'article és lamentable. El senyor Pla
va fent un gran bé a la joventut catalana amb els seus

Homenots, que justament pretenen contrarestar les con¬

seqüències negatives de la trencada que hi ha hagut en
el pas de les generacions. Per aquest sol fet mereix ja
l'agraïment de la generació que arriba. Però el senyor
Pla no és un dirigent, ni probablement pretén ser-ho.

Abans de tractar més a fons el cas del senyor Aznar,
vull enllestir el comentari d'aquest treball. El senyor Pla
no és un dirigent ni un orientador de la joventut ni, tam¬
poc, de Catalunya en general. No ho vol ser, però si ho
volgués no podria : les seves paraules —molt ben rebudes
a tall d'informació o de literatura— lliscarien per damunt
de la nova generació, també les d'orientació econòmica,
si pretengués donar-los un sentit més penetrant o impe¬
ratiu. I per què això? Per la seva inadequació espiritual,
avui, a les necessitats i als anhels del país.

No és greu que el senyor Pla no sigui un dirigent,
però sí que ho és que ens doni un aliment espiritual tan
pobre com el de Catalunya, dialèctica i pactista. Ja m'a¬
dono que si hagués pogut escriure més lliurement, sense
necessitat d'embuts, de dir les coses sense dir-les, l'article
hauria sortit força millor. Suposo que ell volia dir el que
l'Espriu ha dit fa poc emparat en la relativa patent de
cors que a la poesia dóna el seu caràcter minoritari i una
mica hermètic. «Que sàpiga Sepharad que no podrem mai
ser si no som lliures.» Això pot ésser comprès, acceptat
i vitalment assimilat per la jove generació. Però totes
aquestes disquisicions que volen ser múrries sobre el
nostre caràcter de marca, sobre els orígens del pactisme,
sobre l'autarquisme i el dirigisme no porten enlloc. Com
a testimoni i com a estímul espirituals resulten depri-
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ments. I no parlem del paràgraf dedicat als nyerros i als
cadells, que és un dels temes que en Maragall va tractar,
també d'una manera més desafortunada i trista, i també
més poc real.

Saber una mica d'Història és pitjor, sovint, que no
saber-ne gens. Quan s'ha arribat a saber-ne una mica cal
procurar saber-ne molta. Altrament és fàcil de caure en
interpretacions parcials, que és el que passa en aquest
assumpte dels nyerros i els cadells a molta gent. Molta
gent que sap que a Catalunya hi ha hagut nyerros i ca¬
dells i que sap, també, que aconseguir la unanimitat o
almenys un mínim d'unitat entre nosaltres ha estat sem¬
pre difícil. Aquesta gent sap això, però no sap que
aquests són uns fets generals, que s'han donat i es donen
arreu. El que passa és que hi ha països que ho han supe¬
rat més bé que d'altres; però això ja és una altra his¬
tòria, que també explicaré.

Les afirmacions dels senyors Barallat, Maragall i Pla
(i tants d'altres) sobre la divisió de Catalunya en nyerros
i cadells equivaldrien a les d'un italià que digués que la
pugna entre la Democràcia Cristiana i el Partit Comu¬
nista és la versió moderna de la dels blancs i els negres
(güelfs i gibel·lins) de la Florència del Dant, o de la del
«popolo grasso-» i el «popolo minuto» de les lluites so¬
cials dels municipis italians de l'Edat Mitjana, i que,
sobretot, de tot plegat en tragués la conclusió, falsa, que
els italians són incorregiblement partidistes i incapaços
d'unir-se. Equivaldrien també a les d'un belga massa sen¬
sible i poc exacte, que a la vista de la divisió, a Bèlgica
profunda i viva, entre catòlics i lliure pensadors i dels
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greus desordres de fa poc més d'un any o dels que per¬
sonalment vaig contemplar a Lovaina i a Brussel·les els
anys 50 arran de la llei Collard, o, més enllà, de l'aliança
amb el nazisme alemany del rexisme de Degrelle, d'una
banda, i de l'ala extrema del nacionalisme flamenc de
Borms de l'altra, arribés a la conclusió que Bèlgica serà
sempre, com durant segles van pretendre no solament
els historiadors, sinó també les cancelleries de tot Euro¬
pa, un país sense cos i que adduís, com a testimonis de
temps pretèrits, els antecedents històrics de les lluites
seculars entre els Dampierre i els d'Avesues a Flandes i a

l'Hainaut, entre els Hoecks i els Kabiljauws a Zelanda,
entre els Awon i els Waroux al Principat de Lieja, les
divisions entre leliaerts o clauwaerts, entre goeden i kwa-
dien, i també les aliances contra els mateixos comtes —les
traïcions, diríem avui— del patriciat de Gand, de Bruges
i d'Ypres i de tot el partit leliaert amb el rei de França,
enemic tradicional de Flandes, i que molt més ençà, ja al
final del segle xvin, es referís a l'oposició, aferrissada i
desgraciada, entre els «estatistes» de Van der Noot i els
«patriotes» de Vonck.

Tot això són filigranes que evidentment no costen res,
però que en el cas concret de Catalunya tampoc no són
innòcues. Són francesilles històriques que fan mal per¬
què, quan només s'apliquen a Catalunya i no a la història
d'altres països, generalment desconeguda, fan creure als
catalans que la història dels altres pobles ha estat gairebé
modèlica, i que només nosaltres tendim a la insolidaritat
i a la inconseqüència.

Imaginem el que podria arribar a dir un historiador
francès una mica fantasiós a base de barrejar i enfrontar
—embolica que fa fort!— el carnisser Caboche i el panyer
Etienne Marcel amb el duc de Montmorency, la duquessa
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de Cheveuse i els Parlaments provincials —i també de
París— del segle xvn amb Lluís XIII i Richelieu, el Cer¬
cle de Borgonya i, després, els enciclopedistes amb el
cardenal De Fleury, Robespierre i Danton amb Joseph de
Maistre, Henry de Chambord amb Gambetta, els dreyfu¬
sards amb els antidreyfusards, els «francesos lliures»
amb els Vichyssois, els socialistes amb l'O.A.S.! Podria
dir coses curiosíssimes i en el fons falses, fins i tot que
el poble francès és essencialment insolidari i essencial¬
ment escindit. Maurois ha escrit («La machine à lire les
pensées»): «Des del 1789 França té també els seus giielfs
i gibel·lins». I per què no des d'abans? ¿Ignora potser el
paper que en la preparació de la Revolució van jugar els
residus jansénistes? I els hugonots? Fins i tot caldria
preguntar-se com és que el protestantisme es va localitzar
tan preferentment a les antigues terres albigeses. Però no
cal anar tan lluny. El cas és que França és també un país
mancat d'unanimitat. I ara jo pregunto: I què?

Això de la unitat existeix molt rarament, si no és
en els llibres fruit d'un híbrid historiador —moralista—
panegirista. La unitat sol ser un producte d'arxiu, de
visió retrospectiva i superficial. La unanimitat és encara
més rara, i sempre circumstancial, i àdhuc en el moment
de màxima plenitud tapa, supera, fa oblidar clivelles pro¬
fundes, però no les sol esborrar. A vegades encara hi ha
un altre fet que amb el temps pot donar una falsa visió
d'unitat: els vençuts no escriuen la Història, si de cas
sobreviuen... fins que s'extingeixen, fins que —com els
rius que de cop i volta es fan subterranis durant qui¬
lòmetres i quilòmetres— tornen a sortir, generalment
adaptats a la nova situació històrica.

En Maragall i en Pla passaran a la posteritat amb
signe positiu, però no pas com a intèrprets de la Història.
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En aquest terreny pequen de lleugeresa. I el mal és que
aquesta lleugeresa pot resultar, en aquest cas concret,
nociva.

El professor Vicens i Vives parlava d'aquestes qües¬
tions amb més coneixement de causa. Sortia de la base
d'acceptar que un poble es compon de diverses famílies
espirituals, que podem imaginar posades l'una damunt
de l'altra, però sense coincidir del tot, talment un joc de
cartes una mica desordenat. La cohesió i, prèviament,
la mateixa realitat d'aquest poble s'aconsegueixen fent
un enfilall amb totes les cartes, el qual requerirà trobar
un punt o uns punts en els quals l'agulla que pretén en-
fiar-les pugui travessar totes o gairebé totes les cartes.
No hi fa res que algunes de les famílies espirituals —al¬
guna de les cartes— quedi en bona part sense recobrir
per les altres; el que realment cal és que per un punt
sigui foradada pel mateix eix —pel mateix eix— que les
travessa totes. Amb això n'hi ha prou, i normalment no
es pot aspirar a més : les unes tiren per aquí, les altres
per allà, però totes giren entorn de l'eix, totes continuen
enfilades per una mateixa agulla. Només en circumstàn¬
cies excepcionals fan un fugaç esforç de congregació, i
encara no sempre reeixit. Això pot no agradar als adora¬
dors del cartésianisme i de la geometria euclidiana, però
és la realitat. La realitat és aquesta arreu, també a la
Gran Bretanya, poble sòlid com pocs, però que és un
enfilall de celtes i de germànics, d'anglesos, escocesos i
gal·lesos, d'anglicans, presbiterians i catòlics, de tories i de
whigs, de lords i de tradeunionistes, d'homes com Kipling
i d'homes com Spencer Mill i d'homes com Byron, i de
gent com David Cooperfield. Ja sé que l'exemple farà
de disparador, ja sé que l'observació automàtica serà:
«Hi ha una mica de diferència entre Anglaterra i Cata-
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lunya». Oh i tant! Però també això té una explicació
que donaré i que no és la d'en Maragall ni la d'en Pla.

Fins aquí l'argumentació que ha de destruir una il·lu¬
sió falsa i nociva: la de la imatge que molts catalans
tenen de la unitat, especialment de la nacional. Argu¬
mentació que cal ampliar, a tall d'apèndix, amb una
observació: en els moments àlgids tampoc no hi ha
unitat sense uns homes, unes institucions, un grup —que

poden o no coincidir amb una família espiritual— que sa¬
ben constituir-se en nucli aglutinant. No parlo ara de
les unions fictícies —encara que a vegades circumstan¬
cialment eficaces— aconseguides per la força, sinó de
la unió que és fruit d'una lliure voluntat col·lectiva. Sense
aquest nucli aglutinant —que és integrador perquè és
el que més bé respon a les necessitats del país en aquell
moment històric, perquè és fort i perquè a més és el més
enèrgic o el més generós o el més clarivident o tot això
a la vegada—, sense aquest nucli no hi pot haver unitat.
Vull dir que la unitat no s'aconsegueix a través d'un
acord entre nul·litats, ni tampoc dient tots «aixequem-nos
i anem-hi», sinó anant-hi algú i fent algú quelcom de
realment substantiu entorn del qual es pugui arredossar
tothom i aportar la pròpia contribució.

Fins aquí, com dic, la demostració que els nyerros i
els cadells no són un fenomen ni tan peculiar de Cata¬
lunya ni tan insuperable. Ara el que cal explicar és com
aquestes famílies espirituals, que a vegades degeneren en
bandositats, es perpetuen malgrat profundes modifica¬
cions de les circumstàncies històriques. Si abans he fet
recurs a l'autoritat d'un historiador, ara m'empararé en
la de Vilfredo Pareto, el sociòleg creador de la teoria
dels residus històrics.

A cada presa de posició, a cada actitud col·lectiva hi
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ha, sçgons Pareto —i personalment crec que l'observació
atenta de la Història confirma les seves idees—, dos ele¬
ments perfectament distingibles : un d'estable, que ell
anomena residu, que correspon a impulsos, instints o sen¬
timents permanents en un determinat medi social, i un
altre de més variable, que ell anomena derivació, que és
el vestit que en un moment històric donat adopta el re¬
sidu. Segons això, doctrines i actituds que semblen molt
diferents de doctrines i actituds precedents ho són només
en aparença : el residu és el mateix, només el revestiment
ha canviat.

En aquest sentit sí que un historiador que al mateix
temps fos imaginatiu i realista, àgil de cap i ben infor¬
mat podria rastrejar, amb prudència, genealogies i pa-
rentius espirituals a través de la Història. No em vull
arriscar a establir-ne algunes que em semblen clares
sense abans fonamentar-les molt seriosament, cosa que
ara no fa el cas. Però n'hi ha una que de tan propera i
clara —i, de fet, ja admesa— no requereix gaire demos¬
tració i pot servir d'exemple. Em refereixo al catalanisme
de dreta i catòlic, que descendeix en línia recta del car¬
lisme català. El residu és el mateix en ambdós casos : un

residu dels que Pareto classificaria en la categoria II, és
a dir, la de les «persistències de grup», i en el qual inter¬
venen diversos elements (patriotisme basat en la vincu¬
lació i la fidelitat a la terra, religiositat, preferència mar¬
cada per la llei natural, molt més que no per la positiva,
i això els confereix necessàriament un cert to tradicional,
àdhuc conservador), però tan sòlidament entrellaçats que
formen un nucli únic. El residu és el mateix, el que ha
canviat és la derivació.

No vull enfondir més en aquest punt, però la proxi¬
mitat en el temps i en l'espai ens permet, en aquest cas
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concret, rastrejar la genealogia no solament espiritual
sinó fins i tot familiar dels homes —morts i vius— d'a¬

questa tendència catalanista. Doncs bé: ¿què eren els
Abadal, Prat, Verdaguer i Callis i en general tots els «vi-
gatans», i més ençà molts homes de l'actual Lliga Espi¬
ritual de la Mare de Déu de Montserrat, sinó, per origen
familiar, tradicionalistes —tradicionalistes segons el mot¬
lle català— que passada la conjuntura de les lluites dinàs¬
tiques i del xoc progressisme-tradicionalisme i sensibles
a una nova situació van encarnar i posar al dia en La
Tradició Catalana i la Lliga Regionalista el residu de
«persistència de grup» suara descrit?

Reprenent el fil es pot dir que no té res d'estrany
que a Catalunya —com arreu— els grups o, més exacte,
les famílies espirituals persisteixin i aparentment clivellin
la unitat nacional. No és això el que ens pot destruir, sinó
altres coses que ja no són clivelles en un mateix cos, sinó
juxtaposicions, afegits no ben assimilats. Això és real¬
ment perillós, l'altre no. L'altre són modalitats d'una
mateixa substància i constitueix un fet normal que no
indica poca salut, més aviat al contrari.

Amb tot i això Catalunya ha conegut moments d'uni¬
tat amb un grau de cohesió i eficàcia comparables als de
qualsevol altre poble. I no cal recular massa en el temps
per a trobar-ne, no cal, per exemple, parlar de la con¬
questa de Mallorca o de la batalla del Coll de Panissars.
Molt més ençà, l'espectacle que ofereix Catalunya del 1700
al 1714 és dels que de debò fan goig: unitat bàsica, ener¬
gia, claredat d'objectius, heroisme. Tot el segle xviii,
després de la derrota, està també dominat per la unitat
en l'esforç a l'encalç d'un objectiu: el redreçament del
país, arruïnat en tots sentits per segles de guerres des¬
graciades i de situacions desfavorables. Les guerres del

191



francès són un altre testimoni d'unitat. I el mateix es pot
dir, en un terreny molt diferent, de la lluita pel protec¬
cionisme. Més ençà, la Solidaritat Catalana del comença¬
ment de segle fou un altre moment àlgid d'unitat i de
superació, moment fugaç però no ineficaç, puix que va
donar carta de ciutadania política al catalanisme i a Cata¬
lunya en tant que comunitat.

Calia advertir això per a situar les coses en el seu punt
precís. Però no deixa d'ésser cert que a Catalunya l'ope¬
ració d'ajuntar en un sol enfilall les diverses famílies es¬
pirituals —canviants i constants, com he explicat— re¬
sulta més difícil, molt menys reeixit que a altres bandes.
Per què? No per l'individualisme que se'ns atribueix, i
menys per tendència anàrquica. Això —individualisme,
i fins i tot en alguns moments anarquisme— existeix, però
almenys en un cinquanta per cent és efecte, no causa.
És probable que en un determinat moment històric ens
posés en situació d'inferioritat, però després ja s'establí
un cercle viciós en què la situació d'inferioritat aviva els
nostres defectes i aquests mantenen la situació d'inferio¬
ritat, i no s'ha produït cap fet —que hauria d'haver estat
en bona part un fet extern— de prou intensitat per a
desfer aquesta anella. No, l'impediment gros rau en la nos¬
tra especial, i negativa, situació històrica que ens deixa
indefensos enfront de totes les interferències hostils i dis-

gregadores. M'explicaré amb un exemple.
Arreu del món la qüestió social ha representat un

momentani perill per a la unitat nacional. No és ara el
moment de fer notar que l'origen d'aquest perill radicava
molt més en la insolidaritat de la classe adinerada que
en els eslògans internacionalistes i antinacionals de l'obre-
risme de fa seixanta o setanta anys. El cas és que la
comunitat nacional estigué unes dècades fortament es-
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cindida a tots els països, i que el moviment obrer adoptà
durant un temps (fins que la societat deixà de mante¬
nir-lo al marge) una actitud subversiva i antinacional.

Això fou com una mena de patró internacional. Però
a Catalunya les coses no passaren ben bé així. Aquí la
subversió de «.los jóvenes bárbaros» es féu en nom d'Es¬
panya i estigué protegida i subvencionada pel Ministeri
de la Governació. Això —que avui és universalment re¬

conegut— és molt fort: ¿com es pot superar el desgavell,
sobretot el desgavell en la mentalitat i els hàbits polítics
i socials, si l'Estat el fomenta? Això —i altres casos per
l'estil, com les freqüents aliances polítiques de les dretes
conservadores, clericals i defensors del concepte oficial
de Pàtria i d'Estat amb la subversió social i política—
fou un fet únic, absolutament mancat d'encaix en el patró
general. I no fou un fet aïllat: hi havia hagut precedents
abans, i tingué continuïtat després : n'hi ha prou d'es¬
mentar la simpatia de José Antonio per l'anarquisme bar¬
celoní, més d'un cop manifestat, i corroborat fa un parell
d'anys per en Luys Santamarina.

Arreu d'Europa passaren coses sorprenents. El que
no passà enlloc, només a Catalunya, és que el Ministeri
de la Governació i el patriotisme oficial s'aliessin amb
l'ala més extremista i, de fet, més antiobrerista de l'obre-
risme i, pitjor encara, que en sabotegessin els elements
constructius (aquí caldria parlar extensament d'en Layret,
d'en Seguí, etcètera).

Això és un cas clar d'interferència disgregadora. La
gent com en Seguí constituïa aquell punt a través del qual
l'obrerisme podia quedar inclòs en l'enfilall de la comu¬
nitat catalana. En Lerroux i la F.A.I. eren, en canvi, ga¬
rantia de desordre i d'olla per a Catalunya i per al movi¬
ment obrer, però també per a Espanya : en aquest sentit
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la historia del que va de segle és ben demostrativa. Que
n'ha fet i que en fa de mal a Espanya la política anti-
catalana!

Trenta anys més tard es produí una interferència sem¬
blant, també social, encara que de signe oposat, amb mo¬
tiu de la Llei de Contractes de Conreus. L'explanació
d'això ara resultaria massa llarga. El fet fonamental és
que així com la maniobra Moret-Lerroux tendia a desvin¬
cular la classe treballadora de la comunitat catalana, la
que es va produir l'any 1934 a través de l'Institut Agrícola
de Sant Isidre apuntava a destruir la Lliga, és a dir, a

aconseguir el divorci entre Catalunya i les classes més
adinerades. Dues maniobres, en podríem dir, de desenfi-
lament.

Ara bé, ¿per què aquestes maniobres a Catalunya
resulten tan fàcils? Molt senzill: perquè estem mancats
de protecció, perquè vivim al ras. Perquè tot el que en
un país normal està al servei de la comunitat aquí cons¬
pira contra ella. Tot el que per definició ha de defensar
un país i ha d'ésser l'aliat natural de la gent construc¬
tiva, no solament no defensa Catalunya sinó que sovint
és justament pel seu conducte i la seva inspiració que
ens arriben les males llavors i les influències destructives.
És això el que vull donar a entendre en dir que estem
mancats de protecció i que vivim al ras.

Els qui els fan por —als anticatalans— no són, natu¬
ralment, els anàrquics, els subversius o els poca-soltes; els
qui els fan por són els homes amb mentalitat construc¬
tiva i amb mentalitat de govern. Cada cop que aquests es
belluguen procuren fer-los la traveta. Aquests són els per¬
seguits. D'això en resulta que a Catalunya aquests homes
que volen fer feina són els subversius, i tot plegat con¬
dueix a aquella trista situació de «marginalisme subver-
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siu» que descric en parlar de l'article del professor Es¬
tapé.

En resum: els nyerros i els cadells —llur existència
i llur perpetuació— són un fet universal, que a Catalunya
es veu agreujat més que per defectes innats perquè, atesa
la nostra indefensió, és atiat per interferències externes
hostils. La superació d'això requereix sortir d'aquesta in¬
defensió en què ens trobem. Naturalment, per a sortir-ne,
ens cal esmolar les nostres virtuts de signe comunitari,
cosa difícil a causa, precisament, d'aquesta indefensió:
és el lluç que es mossega la cua. Però això passa així
molts cops: molts problemes resolts eren, abans de resol¬
dre's, problemes insolubles, cercles viciosos. Exemples :
la pobresa produeix fam i la fam crea pobresa; la in¬
justícia engendra odi i l'odi, nova injustícia; la incom¬
prensió causa recel i el recel, més incomprensió; la ger-
manofòbia francesa provocava una francofòbia alema¬
nya i la francofòbia alemanya, germanofòbia francesa.
I, tanmateix, ve un dia que l'índia comença a progressar
i que el doctor Adenauer fa un viatge triomfal per França.
I és que els cercles viciosos ho són fins que deixen de
ser-ho.

Però mai els cercles viciosos no es trencaran amb fra¬
ses dites tot fent una mitja rialleta, trista i conformada.
Amb frases que volen ser enginyoses, però que no diuen
res. Amb actituds negatives. Que en el cas concret que
comento són —sigui dit amb tot respecte— les d'en
Maragall i les d'en Pla.

La visió que Pla dóna de Catalunya és mutilada i tris¬
ta. A qui destinarà l'article en qüestió? Si era als no cata¬
lans no haurà fet guanyar al nostre país ni una engruna
d'estima o de respecte. Si era als catalans joves ha de¬
mostrat no posseir el llenguatge capaç de colpir-los.
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No vull entrar a la discussió detallada d'algunes de
les seves afirmacions (ni en l'elogi d'agunes altres), puix
que no és d'això del que es tracta : el que lleva positivitat
al treball és, ho repeteixo, la sensació de buidor que ens
deixa, sobretot als joves que necessitem, en un moment de
desorientació, d'orfenesa i de presa de contacte amb una
realitat dura, quelcom de més consistent, il·luminador i
endegador.

Dels dos no tècnics de l'estudi d'«I.C.E.» —és a dir,
dels dos homes que haurien hagut d'assumir un paper de
direcció o d'orientació en l'ordre espirtual (o humà, si es
vol) i polític, un és el senyor Pla, que al menys que se'n
pot dir és que no és ni dirigent ni orientador, i l'altre és
el senyor Aznar, que no és català i que per definició és
una figura equívoca.

Segurament el senyor Aznar en tant que persona és
un home positiu. Fins i tot vull creure que mig comprèn
el dolor de Catalunya. Ara bé, això compta poc, per no
dir gens. El senyor Aznar és un home amb una funció
pública, l'objectiu de la qual sabem molt bé que no és
afavorir Catalunya. Potser les qualitats personals que se¬
gons diuen té, justificarien una mitigació en l'afirmació
que acabo de fer. Però en darrer terme sempre queden
en peu, en forma dominant, el caràcter i els objectius de
la seva funció pública. Potser ell s'adona de la falsedat
de la seva posició i per això diu: «Yo quisiera tener al¬
guna autoridad sobre ellos (els catalans joves) para decir¬
les...», com si acceptés que realment no té aquesta auto¬
ritat. I, de fet, no la té ni la pot tenir.

Per tant, aquesta visió econòmica de Catalunya està
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decapitada. Després veurem que també en el terreny es¬
trictament econòmic manca, si bé no tan acusadament ni
tan preocupantment, un sentit directiu i ordenador. Però
encara que hi hagués aquesta direcció econòmica l'estudi
de conjunt quedaria coix per la manca de criteri polític
i d'estímul espiritual, sense els quals no serà possible
d'aconseguir la cohesió ni destravar les energies indispen¬
sables per a una empresa col·lectiva, per més econòmica
que sigui. Ni tampoc es podrà procedir a una anàlisi dels
obstacles no econòmics que ens barren el camí i intentar
seriosament llur superació.

El senyor Aznar accepta el fet crisi. «Barcelona, com a
Cap i Casal de Catalunya, està intentant sortir d'una
crisi.» Admet també que hi ha hagut una trencada en
el pas de les generacions. «Els fills i els néts no s'han fet
plenament càrrec del llegat de grandesa dels pares i dels
avis. Molts cops la veu de les nissagues ja no ressona.
Això és un mal massa greu per amagar-lo.» I també
diu que en la gent jove hi ha desorientació. Cal reconèixer
que admetre tot això ja és molt en un home com el
senyor Aznar (més exacte, en un home de la seva ten¬
dència política i amb una funció pública com la seva).
Puix que durant més de vint anys l'estat de crisi ha estat
negat pel món oficial, els portaveus del qual ens han
repetit constantment que anàvem molt bé, que anàvem
més bé que mai. Però ara resulta, de cop i volta, que ens
trobem ensorrats fins al coll en una crisi greu, econò¬
mica 1 extraeconòmica. Ara bé, a aquest punt no s'hi pot
haver arribat perquè sí, hi ha d'haver unes causes i tot
un procés previ.

D'una manera o altra, tots els qui fan referència a
aquest fet —àdhuc el senyor Aznar— situen el procés de
davallada a l'època que s'inicia l'any 1939. Un —Guillem
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Casanovas— ho diu ben explícitament. El senyor Aznar
no puntualitza tant, però la cosa també queda clara. De
moment, doncs, anotem aquesta dada universalment ac¬

ceptada : la reculada coincideix amb la postguerra.
Ara bé, quins són els motius d'aquest retrocés? És aquí

on es posa de manifest que el senyor Aznar és un home
que ve a emmascarar la visió de les coses. Parla del
mal que ha fet a Catalunya el diner fàcil que es va guanyar
durant una sèrie d'anys. Diu que les empreses (econòmi¬
ques) amb projecció i abast històrics van quedar aban¬
donades per causa del diner fàcil. «I vingué un greu en¬
dormiscament dels estímuls que salven, que redimeixen,
que de debò engrandeixen.» Tot això és veritat, però no
és tota la veritat; la part més important de la veritat és
silenciada.

Amb la possibilitat d'una febre d'or més o menys
artificial cal comptar-hi sempre, com cal comptar amb
una possible fase depressiva. Aquestes situacions com¬

porten, evidentment, uns perills, però són normalment
ben superades a condició que hi hagi una classe dirigent.
El problema nostre ha consistit justament en la inexis¬
tència d'aquesta classe dirigent o, almenys, en la seva
inanitat. Aquest és el problema de fons, aquest i cap
d'altre. Per què és tan sistemàticament silenciat?

No és cert, com diu el senyor Aznar, que el que havien
de fer els homes de la primera meitat del segle ja sigui
fet. No és fet, i el mal és que algunes de les coses pen¬
dents ja no es podran fer. De moltes de les coses que
s'havien de fer del i940 al 1960 no n'hi ha ni l'esbós. És
més: forces de les que ja existien, durant aquests anys

198



han perdut gruix i han perdut pes. De fet tot Catalunya
ha sofert una greu reculada, que no justifiquen els pro¬
gressos de la resta d'Espanya, sinó el propi estancament :
després parlaré amb més detall d'això. El cas és que avui
el senyor Aznar proposa que la joventut catalana es fixi
l'objectiu de fer de Barcelona «la més puixant i la més
bonica de les ciutats mediterrànies». Això està molt bé,
si és que és sincer, però per força ens ha de resultar una
mica amarg, puix que de fet ens proposa que torni a ser
el que fou del 1900 al 1936 («del 1898 al 1939», diu exac¬
tament —és curiós— en Gaziel, il·lustre antecessor del
senyor Aznar). I pregunto : si el diner fàcil no ha impedit
el progrés del Nord d'Itàlia ni el de Biscaia ni el de la
regió d'Anvers —puix que el fenomen també s'ha donat
en aquestes zones—, ni el de la mateixa Catalunya en
altres ocasions, ¿com s'explica que ara hagi tingut uns
efectes tan desastrosos? S'explica per la fallada radical
dels qui haurien d'haver constituït la classe dirigent de la
nostra economia.

¿Quines han estat les causes d'aquest fracàs generacio¬
nal? No em reca dir que abans del 1936 la societat cata¬
lana ja estava en crisi. Si no hi hagués estat, potser el
període 1931-1936 hauria donat un resultat diferent no

solament a Catalunya, sinó també a tot Espanya. Ara bé,
fins al 1936 —i fins a un cert punt fins al 1939— disposà¬
vem de tots els elements precisos per a vèncer la crisi.
El drama rau en el fet que a partir del 1939 aquests ins¬
truments ens són llevats, es pot dir que tots. No em refe¬
reixo ara a la supressió de l'autonomia cultural i política,
amb tot i la seva importància; em refereixo a l'exili, a
l'obra de sistemàtica destrucció de la nostra consciència

col·lectiva, a la situació marginal que se'ns va assignar
(i que continuem tenint assignada), a la supressió o la
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reducció a la impotència de les nostres institucions de
tot ordre, a l'obra d'endormiscament col·lectiu duta a
terme per tots els òrgans de propaganda del Règim («La
Vanguardia», en primer lloc), a la inspiració hostil de
la política i de la burocràcia. «I vingué —diu el senyor
Aznar— un greu endormiscament dels impulsos que sal¬
ven, que redimeixen, que de debò engrandeixen.» En
boca d'un home com el senyor Aznar això resulta molt
fort, massa fort.

Això —exili (que a Catalunya va tenir, i té, unes pro¬
porcions vastíssimes i unes conseqüències funestíssimes),
marginació, arranament de les nostres institucions, etcè¬
tera— té un nom que ho resumeix tot: derrota. No arri¬
barem mai a entendre'ns i, per tant, a veure-hi clar i a
iniciar el redreçament, si no diem les coses pel seu nom.
La guerra civil va representar per a Catalunya una der¬
rota en tota la línia, una derrota que la postguerra —i
això és més greu— ha perpetuat, ha institucionalitzat.
Això és innegable per tothom que compari el que era
Catalunya l'any 1935 —o el 1930— amb el que és avui en
l'ordre cultural, polític i institucional. El terreny econò¬
mic no és una excepció.

Convé que algú faci un estudi a fons de l'exili català.
Aleshores quedarà clar que es tracta d'un exili nacional
i no només partidista, de l'exili d'un poble vençut i no
d'un partit vençut. ¿Com s'entén, sinó, que entre els
exiliats —molts d'ells fins i tot morts a l'exili— figurin
homes com el cardenal Vidal i Barraquer, en Cambó, en
Vidal i Guardiola, el comte de Güell, en Vandellòs i en
Patxot? I es veurà també tota la seva magnitud i fins a

quin punt, en combinació amb la persecució interior, va
deixar el país orfe de dirigents en tots els sectors. Es pot
afirmar amb tota seguretat que aquesta decapitació ha
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tingut conseqüències més greus que la mateixa guerra.
Resumint es pot dir que sobre una societat en crisi,

però amb possibilitats i instruments de superació, incidí
la guerra civil i una postguerra que va privar Catalunya
de tot element de represa. Aquesta situació no ha estat
encara substancialment modificada pel que es refereix
a la situació de marginació política, cultural i també eco¬
nòmica, i a l'arranament de les nostres institucions.

El nostre cas difereix del del País Basc en diversos
punts. En primer lloc, la societat basca era més forta,
més sana que la nostra l'any 1936. Això li permeté de fer
la guerra d'una manera molt més positiva que nosaltres
i, per tant —tot es lliga—, afrontar la postguerra amb
més cartes a la mà, tant per part dels nacionalistes (paper
que ha jugat i juga el Govern basc) com dels franquis¬
tes. Finalment, i això ha tingut i té molta importància,
l'animadversió contra Catalunya era i és molt més forta
que la que hi ha contra els bascos, entre altres raons per
una de fonamental que és el fet lingüístic català, la impor¬
tància del qual en tota la pugna catalano-castellana i en
la mateixa personalitat de Catalunya és extraordinària.
En darrer terme hi ha que el nostre fet diferencial salta
a la vista i és objectivament molt més consistent, i això
desagrada més i fa més por.

En canvi, el que comença a canviar és la gent. La
generació jove s'adona de la magnitud i de les causes
del desastre. S'adona del llast que pesa damunt d'ella.
D'aquí ve la transcendència de l'interrogant que he enun¬
ciat al començament: ¿Com podrà treballar i donar fruit
en les condicions presents? ¿Com s'ho farà per a salvar-se
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de la frustració? Personalment no sóc del tot pessimista
per dos motius: perquè crec que la nova generació porta
empenta i perquè el marc que l'engavanya és realment
senil i en uns certs punts secundaris (l'econòmic un

d'ells) fins i tot cedeix. Però la inadequació és un fet
innegable i és segur que obligarà a un lamentable desgast
de possibilitats i d'energies.

El senyor Aznar parla d'un «desplegament de forces
de tota mena que ens assegurin el respecte universal en
el terreny espiritual, cultural, econòmic...». Però aquesta
és la gent que sistemàticament ha anat disminuint la
personalitat espiritual i cultural de Catalunya! ¿Quin
desplegament de forces podrem fer nosaltres si som cons¬
tantment violentats en la nostra manera d'ésser i si en

posar-nos a fer una feina qualsevol, quan ens la deixen
fer, abans hem de gastar gran energies per a vèncer o mig
burlar els impediments que incansablement ens van po¬
sant? Parla naturalment, el senyor Aznar, de «la unidad
sin brechas». He de suposar, vista l'experiència de més
de vint anys, que això s'ha d'entendre com la unitat anti-
catalana i, a més a més, faraònica. Doncs bé, això —que
almenys per nosaltres de sobres s'ha vist que és font
d'esterilitat—, això que ha estat el pa nostre de cada dia
d'aquesta generació que s'ha avingut no solament al di¬
ner fàcil, sinó també a la conformitat en tot, a les petites
empreses sense horitzó i a convertir-se en marginal,
això —si és, ho repeteixo, el que per força hem de pensar
que és— serà rebutjat de pla per la gent jove.

El senyor Aznar diu que també el poeta ha de contri¬
buir a la futura marxa de Catalunya i d'Espanya. Té
molta raó. Però, quina mena de poeta? No sé si ell ens
pot oferir algun exemple concret, de qualitat i d'avui,
que encaixi de ple en el tema que tractem. Estic gairebé
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segur que no. Estic segur que ell no té aquest poeta vàlid
per als homes que han de fer que Barcelona torni a ser
d'aquí a vint o quaranta anys el que ja era trenta anys
enrera. Nosaltres sí que el tenim. Heus ací el nostre
llenguatge poètic, però que no és només poètic : «Diverses
són les parles i diversos els homes, i convindran molts
noms a un sol amor». O bé: «Escolta, Sepharad: els ho¬
mes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad
que no podrem mai ser si no som lliures. I cridi la veu
de tot el poble : Amén». O bé : «Només uns dits joves si
encara són nets, guariran les plagues de l'estesa pell».
O bé:

Et rius de nosaltres, d'aquells
que sempre somnien amb els ulls oberts.
Però quan contemples el fons del mirall,
tens por dels que saben dormir desvetllats.

Val la pena d'enfondir en aquest punt —desgraciada¬
ment tractat d'una manera tan xata per en Pla i tan
enganyosa per l'Aznar. Aquest enfondiment es pot fer
sense necessitat, i així serà més fàcil, de sortir de l'Es-
priu i de La pell de brau.

Probablement hi ha gent que pensarà que aquests
comentaris aparentment poètics no escauen en un judici
crític d'un treball econòmic. Però el cert és que aquests co¬
mentaris no són tan fora de lloc com alguns poden creure.
Justament el que més falla en la «Noticia económica de
Cataluña» que estic comentant són les bases prèvies d'or¬
dre espiritual i d'ordre polític. Ara bé, contra el que
alguns pensen és difícil que una economia prosperi si està
espiritualment i políticament mal servida.
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Deixaré de banda l'aspecte polític —i això sol ja és
una mutilació prou greu—. De tota manera, fins i tot en
un marc políticament hostil un poble es pot mig defensar,
a condició que no liagi esgotat la seva energia espiritual.
Per això he dit abans que la supressió de l'autonomia
l'any 1939 no fou el més lamentable, tot i ser-ho molt;
ho fou molt més la situació d'indefensió espiritual que
ens fou imposada, des de fora per una política anticata¬
lana i des de dintre per la fallada dels residus que queda¬
ven d'estament dirigent català.

Tornant, doncs, ja a la qüestió poètica —que repe¬
teixo que és poètica, però de bon tros no només poètica—,
no puc imaginar quina mena de llenguatge poètic ens pot
oferir l'Aznar i la situació que ell representa. El faraonis-
me no engendra poesia.

D'altra banda, la persecució que d'ençà del 1939 so¬
freix tot el que culturalment i espiritualment té un signe
català, ¿com lliga amb aquestes al·lusions culturals, espi¬
rituals i poètiques? Hi ha moments en què amb tot i la
bona voluntat i l'esforç d'objectivitat costa d'admetre
la possible bona fe de l'Aznar. Tots sabem, en efecte, que
només perquè de La pell de brau se n'han editat tres-cents
cinquanta exemplars i perquè l'Espriu escriu en poesia
i en una poesia, a més, no fàcil, tots sabem que només
per això ha pogut publicar el que ha publicat.

Ara bé, la jove generació catalana és sensible a aquest
llenguatge. Potser hi ha aspectes del món i dels projectes
de la joventut —és a dir, de la proposta generacional de
la joventut— que el llibre de l'Espriu no explicita prou.
Però no és que els silenciï : bateguen de punta a punta
del llibre, hi són, encara que rarament passen a primer
pla. En definitiva es pot afirmar que el llenguatge i la
intenció de La pell de brau, en tot, però especialment
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pel que fa referència a la naturalesa i al significat d'Es¬
panya, al judici de ïa guerra civil i a la missió de la nova
lleva, són plenament adequats a l'estat d'ànim i a les
sentides o intuïdes necessitats de la jove generació cata¬
lana. Per això val la pena de veure, breument, què diu
l'Espriu, de què ens parla.

Parla de la nostra tristesa, de la nostra decepció i de
la insatisfacció dels qui ens trobem en el punt de partida.
De l'esperança que viu en els homes joves i verges, però
que hi viu una mica esporuguida. L'esperança hi és, però
la sensació que àdhuc això ens volen prendre i la vivèn¬
cia del pes que ens oprimeix són tan vives i doloroses
que li confereixen un caràcter d'angúnia.

De la més clara
paraula, Vesperança,
cal fer-ne vida
del foc que venç per sempre
l'hivern de Sepharad.
Però desperto
molt aviat del somni:
és amb vosaltres,
a la presó glaçada,
també l'ocell del sol.

És a dir, la nostra no és una esperança taumatúrgica,
és una esperança que és a la presó, amb nosaltres.

Ara bé; no és una esperança taumatúrgica, però és
real i actuant. No és un succedani de l'esperança, una exci¬
tació artificiosa o un paradís artificial. No és tampoc una
resignació disfressada d'esperança. Té el seu origen en
deus profundes, fora de l'abast dels escarcellers. Fora
de llur abast i també potser, de llur comprensió.
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Es perillos de creure

—fàcil engany
de sord— que no batega
la veritat

angoixosa, complexa
del vell malalt

que flassades i mantes
xopes de sang
culpablement vessada
varen colgar.
Escolta com et parla
la veu de glaç,
Vesperança captiva,
feble tic-tac:
l'últim cor del rellotge
no es para mai.

Per això, perquè és una esperança real, per més que
captiva, la joventut no pot ésser qualificada de desertora
ni abandonista. Espera el seu moment, que no deixarà
escapar. Cultiva el seu esperit de servei i la seva dispo¬
nibilitat, en espera de poder-ne fer ús.

Si et criden a guiar
un breu moment

del mil·lenari pas de les generacions,
aparta l'or,
la son i el nom.

També l'inflor
buida dels mots,
la vergonya del ventre
i ets honors.
Imposaràs
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la veritat

fins a la mort,
sense l'ajut
de cap consol.
No esperis mai
deixar record,
car ets tan sols
el més humil
dels servidors.
El desvalgut
i el que sofreix
per sempre són
els teus únics senyors.
Excepte Déu,
que t'ha posat
dessota els peus
de tots.

Per això, perquè és una esperança real, per més que
captiva, la joventut potser s'esgotarà durant uns anys
en intents fallits, qui sap si fins i tot en alguna errada
greu per causa d'inexperiència, però no se'n pot esperar
que entri en el joc de la conformitat en la mediocritat.
Per això mateix és segur que es mantindrà al marge de
l'efusió, que no es lliurarà amb entusiasme —amb l'entu-
siasme que requereix l'eficàcia— a homes que tenen en
no-res el jovenívol anhel de dignitat, de respecte i de
veritat.

Detesten els grans ventres, els grans mots,
la indecent parenceria de l'or,
les cartes mal donades de la sort,
el fum espès d'encens al poderós.
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Hi ha un refús clar a entrar en aquest joc.
Però no és un simple refús rebec. No és un refús d'in¬

fant consentit, no és un refús basat només, ni tan sols
principalment, en una actitud negativa. La negació és en
funció d'una afirmació. Hi ha negació de tot el que obs¬
trueix un ideal positiu, lúcidament i fervorosament desit¬
jat. La nostra no és una joventut ingènua ni, menys en¬
cara, frívola. És una joventut que s'adona d'on és : a la
«presó glaçada». No fa castells a l'aire. És una joventut
que espera, i que mentrestant es defensa: com pot, amb
les poques armes que li deixen els qui dirigeixen el joc
trampós. Es defensa de l'odi i del ressentiment :

Si corres sempre endins
de la nit del teu odi,
cavall fort Sepharad,
el fuet i l'espasa
t'han de governar.

Es defensa de l'enveja i també de la persistent i bruta
explotació d'un negoci macabre :

...Al cor de l'enveja vèiem arrelar
amb esgai el gran crim de Sepharad:
la infinita tristesa del pecat
de la guerra sense victòria entre germans.

Es defensa de

les grasses paraules,
les més sonores, tibants,
laudatòries paraules
que et serveixen quasi de franc
els papers.
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Es defensa del cofoisme, de la inconseqüència i de
l'estil trampós:

Sota la branca del penjat,
lletraferits, a Sepharad
paràvem taula de sopar,
car ens escau de celebrar
com ens trobem —dringa l'or fals—
els uns als altres genials.

Es defensa contra la por:

Anem tancant les portes a la por.

Difícil combat, difícil i llarg. Difícil combat per una
gent tan jove. Però combat sostingut amb lucidesa i sense

defallença i en el qual s'ha passat ja el cap més di¬
fícil :

Endins del cor del temps,
despert guardo la casa.
En donaré la clau
a la llum que s'atansa:
la caminada nit

a poc a poc és alba.

No refús rebec, he dit, sinó afirmació. ¿Quina mena
d'afirmació? Essencialment, afirmació antifaraónica. Afir¬
mació garantida per l'ambició jovenívola i la disponi¬
bilitat de les nostres persones sustentada en els perns
fonamentals d'unitat i de llibertat, de respecte, de digni¬
tat i de justícia :
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Només uns dits joves, si encara són nets,
guariran les plagues de l'estesa pell.

Sustentada en l'amor a la unitat i a la llibertat, al
respecte, a la dignitat i a la justícia. En l'amor i en el
desig il·lusionat i tendre.

Per això, quan algú
de tard en tard s'atansa
i amb un posat sever
ens pregunta:
«¿Per què us quedeu aquí,
en aquest país aspre i sec,

ple de sang?
No és certament aquesta
la millor terra que trobàreu
a través de l'ample
temps de prova
de la Golah»,
nosaltres, amb un lleu somriure
que ens apropa el record
dels pares i dels avis,
reponen només:
En el nostre somni, sí.

En la llei i en el pacte
que sempre guardaràs,
en la duresa del diàleg
amb els qui et són iguals,
edifica el teu temple
del teu treball,
alça la nova casa
en el solar
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que designes amb el nom
de llibertat.

Escolta, Sepharad: els homes no poden ser
si no són lliures.
Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser
si no som lliures.
I cridi la veu de tot el poble: «Amén».

Diverses són les parles i diversos els homes,
i convindran molts noms a un sol amor.

Fes que siguin segurs els ponts del diàleg
i mira de comprendre i estimar
les raons i les parles diverses dels teus fills.

Desdenyós de lloances, de premis i de guany,
treballo amb esforç perquè sigui Sepharad
per sempre altiu senyor, mai tremolós esclau.

Conec prou bé la reacció dels homes que viuen de la
nostra feblesa, molts dels quals es pensen ser realistes.
Sé el que pensen de la jove generació i de les seves il·lu¬
sions, i de com cal tractar-la.

Però tu te'n rius:

penses que l'aranya
sempre tindrà fil.
Em tornes mesell
i em deixes produint-me
en aquest femer.

Assistim en una prova de força entre els qui volen
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desenganyar, afamar i fer naufragar la generació de l'es¬
perança

(...i ventres d'esperança
s'han d'afollar...;

0 bé :

A poc a poc sortien
de port esvelts quillats
d'esperança. En ple tràngol,
potser naufragaran.)

1 els qui amb il·lusió i generositat d'homes joves se
senten cridats a la defensa de la llibertat, el respecte i
la justícia. I tot es redueix, per part dels joves, a una

qüestió de fortalesa. De fortalesa, és a dir, de tenacitat
—que justament és filla de l'esperança— i de capacitat
de menyspreu pels falsos oripells, «per la indecent paren-
ceria de l'or» i pel banqueteig falaç.

(El príncep del món
ens asseu a taula,
a sopar amb la mort.
Devoràvem lloms
i costelles d'altres
honorables porcs.
Ja ben engreixats,
passem tot de sobte
del seient al plat.
Arriben les dents

fins al moll dels ossos
dels grans pensaments.
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Trenqueu els queixals
l'arc de l'espinada
que tant s'encorbà.)

Si aquesta fortalesa es manté,

quan despertaràs,
la rialla als llavis
se t'estroncarà.

És cert en llenguatge realista i intel·ligent, en llenguat¬
ge no matusser i baix de sostre, que la poesia, l'espiritua¬
litat i la cultura són premisses d'eficàcia, i d'eficàcia eco¬
nòmica. Però és una imprudència, per part de segons qui,
parlar-nos de poesia. I també d'espiritualitat i de cultura.
Puix que la nostra poesia, la nostra espiritualitat i la
nostra cultura no són les d'ells, sinó les que ells per¬

segueixen.

En passar de la part política i espiritual a l'estricta¬
ment econòmica primer de tot vull aclarir, i fins a un
cert punt rectificar, una afirmació que suara he fet. Deia
que també en l'ordre econòmic l'estudi d'«I.C.E.» posa de
manifest una falta de direcció. Ara bé, la culpa d'això
cau molt més en la inexistència d'institucions capaces
de canalitzar, dirigir i empènyer les energies econòmi¬
ques de Catalunya que en la d'homes —que hi són, encara

que no prou nombrosos i mancats de conjunció— amb
clara visió dels problemes i dels seus remeis. És a dir
—tornem a ésser-hi—, el problema és aquí també humà
—falta d'una generació—, però amb fort component ins¬
titucional i en bona part polític.

213



El professor Sardà és un tècnic de primera fila i un
home autènticament català, en el qual si per cas només
ens semba veure —endevinar més que veure— una certa
fredor, com un no donar-se. És probable que aquest aire
de reserva tingui un origen professoral, vull dir que sigui
l'actitud pròpia del tècnic i de l'estudiós i que no tingui,
per tant, importància. Si faig aquesta observació és
perquè és de desitjar que aviat s'estableixi un enllaç cor¬
dial entre la gent —generalment jove— que comença a
rebel·lar-se contra la situació i les tendències actuals de

Catalunya, i els homes d'estudi.
El professor Sardà parla de la perplexitat catalana

davant el retrocés econòmic de la nostra comunitat, però
subratlla —interessa destacar-ho, puix que és aquí jus¬
tament on rau el problema— que més que la reculada
pròpiament dita el que ens sorprèn i inquieta és la forma
com s'ha produït i com es produeix. En efecte, els cata¬
lans sabem que la situació de predomini, tan acusada,
que en el terreny industrial havíem arribat a tenir no
es podia mantenir.

El senyor Trias Fargas es refereix en aquesta mateixa
«Noticia» a un discurs del senyor Cambó de l'any 1911,
ben explícit: «En un país no hi poden haver oasis; en un
Estat pobre no hi poden haver regions riques; una regió
no pot tenir llibertat si la resta del país sofreix la tirania
d'una oligarquia dominant; si una regió, amb tota la seva

força i tota la seva vitalitat aconsegueix un grau de
progrés, però no el comparteix amb les altres, en gaudirà
només precàriament, puix que en definitiva el perdrà».

Valia la pena que en Trias Fargas fes aquesta citació
que tapa la boca als interessats a presentar Catalunya
com un país explotador. Aquest suposat designi català
de mantenir la resta d'Espanya en la pastura i el rura-
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lisme és desmentit per molts fets i actituds catalans que
van des del càlid suport que el general Polavieja trobà
entre nosaltres fins a la participació relativament impor¬
tant que els nostres industrials han jugat i juguen avui
en la industrialització de la resta d'Espanya. És una par¬
ticipació que cal qualificar de molt notable si es té en
compte la manca de Banca catalana. Confio que aviat es
farà un estudi sobre el paper que els capitals catalans
juguen en el progrés econòmic d'Espanya des de fa cent
anys (des de, sobretot, l'època de la creació de la xarxa
ferroviària espanyola). Aquest estudi permetrà rebatre
unes certes acusacions anticatalanes tradicionals que

quan no són filles de la malícia ho són de la ignoràn¬
cia.

En aquest mateix sentit també és interessant el que
en el seu article diu el professor Sardà en destacar l'as¬
pecte positiu per tot Espanya de l'actuació político-eco¬
nómica dels catalans del segle passat i la idea de servei a
tota l'economia espanyola que la va inspirar.

I finalment, ja que ha sortit el nom d'en Cambó convé
tornar a recordar que tot i les seves característiques per¬
sonals, socials i polítiques, ben poc extremistes i revolu¬
cionàries, va morir a l'exili. Justament ell era un dels
homes capaços de vertebrar l'estament econòmicament
fort i dirigent de Catalunya. Això és un fet que forma
part de la derrota que l'Aznar silencia.

En un altre article molt interessant el professor Es-
tapé posa al descobert tota una sèrie de mecanismes i
gairebé de constants que es donen en molt processos de
desenvolupament econòmic, i estudiant-los científicament
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els lleva passió. Són fets en bona part paral·lels als que
es donen en àrees geogràfiques més grans i supraestatals.
Lògicament, si s'aprofiten bé els recursos propis i les
possibilitats de tota mena que avui ofereixen les diverses
formes de cooperació internacional, el progrés relatiu
d'Espanya ha d'ésser més gran que el de França, i el de
França més que el de Nord-amèrica.

Cal precisar que aquesta afirmació és certa només
per als països de l'Europa no comunista (i, també, amb
unes certes variants, per als de la comunista), Nord-amè¬
rica, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Japó i Àfrica del
Sud. La regla no val, en canvi, per a força nacions asiàti¬
ques, africanes i ibero-americanes, i en general per a tots
els països que basen llur economia en la producció i el
comerç de primeres matèries.

Sobretot per la generació jove —justament la més
preocupada i àdhuc la més irritada pel nostre procés de
decadència— tot això són coses fàcils d'entendre. L'hi

ajuda, entre altres coses, el seu viu sentit social.
Ara, la pèrdua de posicions de Catalunya s'ha produït

molt més com a conseqüència del nostre estancament
que del redreçament que es va produint a la resta d'Es¬
panya. És a dir, anem perdent posicions enfront d'uns
diguem-ne competidors que corren, però no molt (sobre¬
tot no molt tenint en compte el ritme de creixement
econòmic d'Europa des del final de la guerra fins ara).

Les estadístiques econòmiques espanyoles (sobretot
quan són presentades amb finalitat propagandística, és a
dir, sempre llevat d'unes certes publicacions especia¬
litzades) poden fer creure a primer cop d'ull que a Es¬
panya hi ha hagut un progrés considerable durant el Rè¬
gim actual. Ara bé, l'estudi del ritme de progrés espanyol
durant els darrers vint anys (i també durant els deu
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darrers), i la comparança del creixement econòmic d'Es¬
panya amb el dels països que se li assemblen més, com
Grècia i Itàlia, demostren que el balanç econòmic d'a¬
quests anys és dolent. És a dir, no ho és si per dolent
s'entén que no hi ha hagut progrés. Ho és, en canvi,
d'una manera molt clara, si s'estudien comparativament
l'economia espanyola i la d'altres països semblants. L'eta¬
pa de formidable expansió econòmica que l'Europa Occi¬
dental està vivint d'ençà de 1948-1950 ha tingut necessà¬
riament repercussió favorable a Espanya, puix que en
Economia hi ha hagut sempre, però molt més avui que
la cooperació internacional és intensa i està molt institu¬
cionalitzada, un sistema de vasos comunicants que d'una
manera o altra ha tendit a fer participar al conjunt del
país o d'una gran àrea econòmica de la conjuntura, bona
o dolenta, de les zones més fortes. Avui, es pot adduir
com a exemple molt fàcil de veure, però no únic, el cas
del turisme: el boom econòmic de la majoria de països
europeus ha donat lloc a un desbordament turístic que
necessàriament havia de repercutir molt favorablement
a tot Europa i especialment als països més adients per
llur nivell de vida baix i llurs condicions climatològi¬
ques.

Vaig preparant un estudi documentat sobre això, que
espero que deixarà ben resolt aquest punt. De moment
racomano la lectura de l'editorial del número del març
del 1961 d '«Información Comercial Española», al qual el
caràcter semioficial de la revista dóna un valor espe¬
cial.
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Això, d'una banda.
De l'altra, hi ha unes certes característiques d'aquesta

reculada que són molt greus i que no encaixen en un es¬

quema normal. No hi ha, per exemple, una sola revista
econòmica de categoria que es publiqui a Catalunya. El
retrocés financer adquireix proporcions d'autèntica heca¬
tombe (vegeu, per exemple, l'evolució del volum de con¬

tractació de la Borsa de Barcelona o a les pàgines de la
«Noticia» que vaig comentant). La Banca catalana ha
desaparegut i l'organització de les Caixes d'Estalvi les
fa pràcticament inoperants a efectes de dinamitzar l'eco¬
nomia catalana. Hi ha «una discreta i paulatina transfe¬
rència d'actius catalans o inversors d'altres punts geo¬
gràfics del país», és a dir, es produeix una constant
pèrdua de poder econòmic. Les estructures comercial i in¬
dustrial no es renoven, estan anquilosades. La infrastruc¬
tura econòmica catalana (en bona part depenent del Sec¬
tor Públic, que es desentén molt de Catalunya; vegeu les
xifres que dóna el senyor Trias Fargas) també està aban¬
donada. Tot això són coses molt més greus que la simple
reculada relativa, i que el progrés de la resta d'Espanya
no requereix. Al contrari : l'estancament de Catalunya
s'ha convertit ja en perniciós per a la marxa global de
l'economia espanyola.

Les causes de tots aquests fets aberrants i de signe
negatiu i només negatiu, són d'índole diversa, però en
darrer terme neixen d'aquell entrellat derrota-falla gene¬
racional que constitueix el fons de tota la nostra vida
col·lectiva d'ençà del 1939.

Em sembla, doncs, que el plantejament del professor
Sardà és molt exacte.

També ho és el que diu referent a la manca de Banca.
És a dir, la inexistència de Banca catalana és, sens dubte,
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una de les causes de la reculada econòmica, i una causa

important, però que traeix un malestar més fondo, causes
encara més profundes. Val la pena de copiar unes reve¬
ladores frases del seu treball, que ens estalviaran haver de
fer més comentaris sobre aquest punt: «El problema
de la declinació de la influència econòmica catalana crec

que s'hauria de centrar en altres punts (és a dir, no en el
pròpiament bancari). No sobre una pèrdua real de pes
específic econòmic, sinó més aviat sobre una mena de
manca de capacitat o d'agilitat per utilitzar aquesta força
en el sentit que requereix un desenvolupament econòmic
que estigui d'acord amb les necessitats del nostre temps.
Possiblement es tracta més d'un problema d'homes,
d'equips dirigents i de quadres de comandament capaços
de dinamitzar la força econòmica que hi ha a Catalunya
i de fer prevaler unes certes línies d'acció de cara al
futur econòmic de la col·lectivitat».

Com es pot veure el professor Sardà dóna una bona
visió de conjunt dels problemes d'ordre mental que
condicionen l'actual moment econòmic català. Fa més
encara : insinua —sempre per desgràcia aquesta impossi¬
bilitat de poder parlar clar!— alguns fets totalment o en
bona part polítics, com «un sistema reglamentista i alta¬
ment centralitzat... (que) no ha estat el més adequat
perquè sorgissin grups dirigents com els que es necessi¬
taven», o la referència als aspectes polítics de «l'empresa
pública». Però, al meu entendre, a part del planteja¬
ment inicial ja descrit (és a dir, el que preocupa no és la
reculada, és la forma —i el grau— en què es produeix),
el gran encert del treball és el seu refús a acceptar per
les bones la imatge tòpica del català incorregiblement
individualista. I no és que no admeti que avui com avui
a Catalunya hi ha una «mentalitat individualista de cicle
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curt», però el sol fet d'una mica abans haver acceptat que
«les qualitats i els defectes d'un poble són característi¬
ques permanents» deixa obert el camí a tota acció reno¬
vadora.

A Catalunya hi ha, indubtablement, una tendència a
l'individualisme. Però ja he escrit en un altre indret
(vegeu «En els turons, a l'altra banda del riu») que l'in¬
dividualisme sol no pot explicar cap decadència. Que
l'individualisme (en la seva versió pejorativa) no és causa,
sinó efecte, de la decadència. I que quan el país és espi¬
ritualment fort sura en l'individualisme el que hi pot
haver de bo, és a dir, el sentit viu de la personalitat
humana, de la llibertat i de la vocació creadora: això i no

l'anarquia. Aleshores el país és capaç, per damunt de l'in¬
dividualisme, de donar als seus homes el sentit de les
empreses col·lectives, al nivell i en el terreny que sigui.
I deia també, en l'escrit esmentat, que el problema nos¬
tre més que en l'individualisme rau en la manca de cate¬
goria de les nostres individualitats i en l'absència d'una
mentalitat oberta, ambiciosa i il·lusionada; en darrer ter¬
me, en la nostra poca sanitat mental i espiritual com a
comunitat, pecat ben nostre, però que la situació present
ajuda a perpetuar.

Aquest país, que diuen —i que és— tan individualista,
ofereix exemples històrics no pas llunyans de sorprenent
—sorprenent per als clients del tòpic— esperit de coope¬
ració. En l'ordre estrictament econòmic —i a més a més,
bancari— hi ha l'exemple del Banc de Barcelona, format
per molts accionistes, cap dels quals no podia tenir més
de 5.000 pessetes d'accions, i que fou, almenys durant
seixanta anys, una entitat bancària molt eficient. Ho fou
per dues raons : perquè Catalunya tenia energia i ambi¬
ció, tenia salut, i perquè -—conseqüència natural— hi
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havia homes de prou talla per a posar-se al davant de
qualsevol empresa, disciplinar-ne els components i tirar-
la endavant. En el cas del Banc de Barcelona, el senyor
Manuel Girona.

En l'ordre de la política econòmica, la lluita a favor
del protecionisme fou un model de continuïtat, de clara
visió dels objectius i de la disciplina. Dubto molt que a
Espanya hi hagi hagut mai res que en aquest sentit hagi
superat aquella campanya que va durar més de seixanta
anys, i que va sostenir un poble sencer. Les raons de
l'èxit d'aquesta empresa extraordinària són les mateixes
de l'exemple anterior; els capdavanters universalment
reconeguts són en aquest cas, principalment, en Güell i
Ferrer i en Bosch i Labrús.

En l'ordre polític, del començament de segle fins al
1931, a Espanya només hi hagueren dos partits sòlids i
seriosos, dos partits de la millor escola europea, dos
partits que no eren ni clientelístics ni fruit del cabdillatge
ni res per l'estil : el P.S.O.E. i la Lliga. Amb el benentès
que la Lliga era, a escala catalana, no un grupet com fins
a un cert punt fou el P.S.O.E. fins, aproximadament, el
1925, sinó un partit de masses. Les claus de l'èxit tornen
a ser les mateixes : l'adequació a les necessitats del temps
i del país, l'entusiasme que en Prat sabé infondre a un
extens sector de Catalunya i l'existència d'una Comissió
d'Acció Política que sabia dirigir.

He tocat tres punts ben delicats, i tots pertanyen a
l'activitat econòmica, o que almenys hi estan relacionats :
el bancari, el de política econòmica, el polític. En tots
tres l'individualisme fou superat.

El professor Sardà té el mèrit de veure això. Parla,
com a exemples d'esperit d'associació, de les mutualitats,
de les cooperatives, dels clubs esportius i de les associa-
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cions culturals, l'existència i la vitalitat dels quals posen
de manifest un fons mental molt més favorable a les em¬

preses en comú que no sol creure's. Ara bé, caldrà trobar
la manera de fer aflorar i de fer rendir aquestes quali¬
tats. En aquest sentit el professor Sardà fa un suggeri¬
ment molt superficial, però ja prometedor: el que ell ano¬
mena les associacions o entitats econòmico-públiqües.
Per desgràcia sorgeix de bell nou, de seguida, amenaça¬
dora, la dificultat política. Però crec probable que en un
terme no molt llunyà això no serà ja un impediment
absolut perquè aquest tipus d'entitats entrin en joc. No
em refereixo a una modificació substancial de la situació

política espanyola, qüestió en la qual ara no entro; em
refereixo al fet que potser hi haurà una més gran flexi¬
bilitat en general i, en el cas concret de Catalunya, una
mica de suavització. No és molt, certament, però potser
n'hi hauria prou per a començar si al mateix temps es
donava una altra circumstància: l'entrada en joc de la
nova generació.

De la mateixa manera que en un negoci familiar l'ob-
jectiu més capital de la política a llarg terme del cap
d'empresa és preocupar-se de l'educació —tècnica i finan¬
cera, però sobretot humana— del fill destinat a succeir-
lo, de la mateixa manera avui en l'ordre econòmic —i en
tots— el problema número u de Catalunya és veure com
pot aconseguir l'entrada en joc, en la millor forma pos¬
sible, de la nova generació i que es trobi ben dotada des
del punt de vista de la preparació tècnica i de la qualitat
humana. Cal insistir, i córrer el risc de fer-se pesat, en la
necessitat que la joventut catalana passi de l'estadi de
grup de gent jove més o menys moltonitzada a la clara i
ben definida situació de generació. La nostra joventut
haurà esdevingut generació el dia que haurà pres cons-
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ciència de la problemàtica que l'envolta i que a la vista
de la situació decidirà adoptar un programa. Un progra¬
ma generacional no és un programa polític o econòmic
o social. És quelcom més vague, en el qual sol cabre més
d'un programa polític per exemple. Quelcom més vague,
però molt més fecund. És més una unitat d'estil que una
plataforma electoral! Ara bé, això —l'estil, la mentalitat,
el llenguatge—, això és justament el que Catalunya neces¬
sita en l'ordre econòmic. Més que una unanimitat —que
de moment no té sentit, puix que seria una unanimitat en
el no-res, i que ja es produirà quan s'hagin posat tots els
elements previs—, el que la nova generació ha d'aportar
és una voluntat de lluita, de superació de velles tares,
d'adequació als temps i a les necessitats del país, d'incon¬
formisme i d'ambició. Jo crec que tot això està a punt de
quallar.

Que ja és qüestió de poc temps l'aparició «dels nous
grups dirigents».

Sobre les conseqüències que té l'afluixament de la
tensió d'un poble i sobre les dificultats i les dilacions
amb què s'han d'enfrontar les generacions que volen
reaccionar contra aquesta abúlia hi ha un exemple a es¬
cala molt més gran que el nostre i que té la virtut de
constituir avui ja un cicle tancat, que crec d'interès
esmentar. També serveix per a tornar a insistir en l'error
que és voler explicar l'actual decadència catalana per
l'individualisme. Només té el defecte que en el cas català
hi ha un fet específic que agreuja molt les coses, i és la
indefensió política.

Entre els anys 1880-1900 França va començar a per¬
dre molt de terreny en la cursa industrial i econòmi-
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ca (i demogràfica) amb Alemanya, Anglaterra i Nord-
amèrica. Com que el francès és per naturalesa individua¬
lista i frondeur (sobretot comparat amb l'anglès i l'ale¬
many) hom ha pretès explicar la reculada per aquest seu
caràcter. Ara, això és un error.

És cert que el francès és propens a l'individualisme,
i això era veritat l'any 1900 i ho és avui. Però aleshores
França travessava un moment de crisi molt fonda, mentre
que avui és un país renaixent (el més jove d'Europa). Les
dimensions de les grans indústries franceses continuen
essent inferiors a les de les angleses o alemanyes, però
França ja no perd terreny. I és que l'any 1900 el problema
de França no radicava en l'individualisme, sinó en el
maltusianisme i en el sentiment de cofoisme i alhora d'in¬
seguretat que l'aterrallava. Dic maltusiansme en un sen¬
tit general i no només demogràfic, encara que aquest en
fos l'aspecte més greu i més ple de conseqüències (França
fou, fins al 1940 el país més vell del món). França era
aleshores, i ho fou fins al 1939, un país dominat per la
mentalitat del rendista, un país que havia perdut l'habi¬
tud de la lluita. Ni la guerra del 1914 la va desvetllar, al
contrari. Tot just a partir del 1945 França ha reprès la
marxa.

El nacionalisme —i el seu apèndix imperialista— va
jugar un paper molt important en el desenvolupament de
les grans economies mundials del tombant del 1900. Però
el nacionalisme francès no tenia autèntica dimensió eco¬
nòmica i estava obsessionat per les fronteres de l'Estat.
Fins i tot l'imperi colonial francès es va fer contra el
parer dels nacionalistes francesos, la bête noire dels quals
fou, justament, Jules Ferry. No els preocupava, com al
Partit Conservador anglès o a les dretes alemanyes, l'in¬
crement de la potència econòmica nacional. En aquest
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sentit hi ha una notable diferència entre, per exemple,
Disraeli, Chamberlain, Winston Churchill o Bismarck, i
Deroulède, Barrés, Maurras o el mateix Clemenceau. En
l'ordre econòmic el nacionalisme francès era massa es¬

trictament proteccionista i molt més agrari que indus¬
trial. Calgué arribar al fons del sac i que les generacions
caduques de vellets xovinistes i rendistes fossin substi¬
tuïdes per les noves lleves del 1945 perquè tot això can¬
viés radicalment.

Naturalment, aquestes noves lleves ja feia temps que
pugnaven per sortir a la superfície i que anaven posant
els elements previs del futur redreçament (vegeu, per
exemple, els escrits de preguerra de Mounnier, St.-Exu-
péry, Sauvy, Mendès France, Bidault, i també —eren ho¬
mes més grans, però igualment no acceptats— els de De
Gaulle i Monnet). Però França estava sotmesa a una
mena de senectocràcia, i els joves —i fins i tot els no tan
joves— no van poder surar plenament fins el 1945. Ünica-
ment molt poc abans de la guerra Reynaud i Daladier van

començar-los a donar audiència.
Quant a la tendència individualista dels francesos es

pot afirmar que roman integralment. L'estudi atent de la
societat francesa i de les seves creacions en tots els or¬

dres ho demostra palesament. El que passa és que avui
el país té un sentit de marxa, ha retrobat la confiança en
ell mateix i veu clares les seves fites. En aquestes condi¬
cions no és ja un destorb l'individualisme, com tampoc
no ho han estat ni Indo-Xina ni Algèria.

Tant és així que, al meu entendre, és errònia la ten¬
dència a atribuir a la nova orientació de l'economia es-
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panyola la presa de consciència de la gent jove en el
terreny econòmic. És cert que la irrupció del fet eco¬
nòmic en l'àmbit de reflexió habitual dels espanyols
d'ençà del final del 1957 i començament del 1958 hi ha
ajudat.

La reacció en cadena que va provocar la desvaloració
del franc francès el 26 de desembre de 1957 fou, proba¬
blement, el punt de partida d'aquesta represa de l'in¬
terès dels espanyols pels afer econòmics. Val a dir que
durant una setmana les capçaleres dels diaris impressio¬
naven : en el terme de molt pocs dies tots els països
europeus i també alguns de no europeus van decidir o bé
la desvaloració o la convertibilitat o totes dues de cop.
Mai com durant aquells dies es feren tan evidents —fins
a esdevenir palpables— l'alt grau d'interdependència eco¬
nòmica internacional i la importància de la política mone¬
tària. I al cap d'uns dies de veure desfilar a través de la
premsa França, Alemanya i Anglaterra, Grècia, Àustria i
Portugal, Israel, Marroc i Argentina, la gent es va pre¬

guntar esverada : «I nosaltres, què?» Hom intuí que el
fet d'estar tan al marge no era bon senyal. A Espanya
aquest esverament fou, em sembla, la primera espurna
d'interès per part del gran públic per l'economia. Fem
notar, de passada, que l'espurna va haver de venir de
fora. Però a Catalunya, molt abans d'això, l'interès ja era
viu entre un sector relativament extens de gent jove;
l'interès i l'alarma.

Però també ho és que a Catalunya el procés de forma¬
ció de la nova lleva estava en marxa, i que el seu sentit
i el seu signe no s'han vist modificats. La consciència de
decadència, per exemple, i l'estudi de les seves causes

ja eren un fet, des de feia uns anys, especialment en les
promocions més joves de la nova generació.
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En aquestes notes utilitzo la paraula «generació» en
dos sentits diferents : generació en tant que lleva o
conjunt de lleves, és a dir, en tant que conjunt d'homes
compresos dintre unes edats semblants (definició crono¬

lògica), i generació en el sentit de conjunt d'homes més
0 menys coetanis les preses de posició dels quals en¬
front dels problemes del seu temps i del seu país de¬
noten un estil, una mentalitat, un llenguatge, uns ne¬
guits i uns propòsits fonamentalment comuns, per més
que servits en formes intel·lectuals, polítiques, socials,
religioses, etcètera, diferents (definició psicològica o his¬
tòrica). Segons la meva manera d'entendre el mot gene¬
ració, el concepte que més li escau és el segon. De fet cal¬
dria evitar anomenar generació —que al meu entendre
és un concepte amb un fort component de presa de
consciència i de presa de posició— la simple juxtaposició
d'unes quantes lleves o promocions, és a dir, del que
no passa d'ésser un instrument de medició cronològica.
Però crec que el lector distingirà molt fàcilment quan
aquest mot és emprat en un sentit o en un altre, i de
moment no em sembla urgent primfilar més.

Reconec que això és un aclariment des de molts punts
de vista no gaire important. Si el faig és més per motius
d'ordre pedagògic que altra cosa. A Catalunya ara hi ha
com una mena de complex d'inferioritat, una sensació
de no estar a la altura i d'estar mancats de visió. Ara bé,
la jove generació que està arribant ha estat lúcida i in¬
conformista des del primer moment. Val la pena, doncs,
que ella quedi lliure del complex d'inferioritat : val la pena
1 és just i és, a més, convenient, puix que necessitarà una
bona dosi de confiança en ella mateixa.
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Un comentari detallat de tots els treballs de la «.Noticia

económioa de Cataluña» resultaria excessiu i diluiria el
sentit d'aquest comentaris, la finalitat dels quals encaixa
més en un plantejament general que en un estudi deta¬
llat i en una crítica minuciosa de dades. De fet, el que
més cal destacar de la llarga sèrie d'estudis monogràfics
és la joventut, l'esperit d'equip i les ganes de treballar
que en traspuen. Ja he dit al començament que justa¬
ment això constituïa un dels fets més positius de la Cata¬
lunya actual.

També és evident el to preocupat, no gens cofoi, que
en general informa aquests estudis. La consciència de
crisi en tots o gairebé tots els punts tocats hi és patent.
Però no sembla haver-hi, en canvi, desànim en aquesta
gent jove. Més aviat una desconfiança en uns certs òrgans
oficials i semioficials, un to una mica trist encara que
no desesperançat, una sensació d'orfenesa, però també
que les coses i la tendència poden canviar, i precisament
gràcies a ells.

Però ja he parlat abans dels obstacles que previsi¬
blement caldrà superar. Confio que entre tots plegats
serem capaços d'efectuar el redreçament.

Avui Catalunya només pot viure de l'esperança de la
gent que puja. Això és cert en tot l'àmbit de la seva
vida nacional, i l'economia no és excepció. Fa pena veure
que en uns anys tan pletòrics com arreu d'Europa ha
estat l'època posterior al 1945 Catalunya representa un
cas únic, o gairebé únic, d'estancament. Però també és
cert que a pocs llocs d'Europa hi ha avui una joventut
tan il·lusionada i tan àvida com a Catalunya. És cert que
aquesta nova generació és pot perdre : són molts els en¬
trebancs que, de dintre i de fora, li són i li seran posats.
Però ara per ara el fet és que despunta una generació

228



que fa goig : la «Noticia económica de Cataluña» n'és una
prova més, entre tantes.

Per acabar val molt la pena de comentar l'excel·lent
article del professor Estapé. Estudia el desequilibri eco¬
nòmic regional a Espanya, però, més encara, en termes
generals. I el coneixement del que és aquest problema
en altres països que no són Espanya és molt útil, puix
que ha d'ajudar a eliminar uns certs prejudicis i unes
certes prevencions d'efectes molt negatius.

Ja he advertit abans —en dir que el que és greu a
Catalunya no és el relatiu retrocés econòmic, sinó la
forma i les característiques que adopta— que a Cata¬
lunya hi ha, sobretot per part de la gent més jove, una
bona disposició de cara a aquestes qüestions. Però per si
encara no n'hi ha prou, convé que aquests problemes
esdevinguin, com demana el professor Estapé, objecte de
meditació fins que arribin a informar el nostre pensa¬
ment econòmic i polític.

En l'explanació del professor Estapé hi ha un punt
que queda demostrat a bastament: moltes de les antipa¬ties i de les tensions entre Catalunya i la resta d'Espanya(més exacte: entre Catalunya i l'Espanya castellana) esdonen en tots els països on el desenvolupament econòmic
ha adaptat un model acusadament polaritzat. El complexde superioritat (el cofoisme, l'autoembadaliment) de les
zones més avançades, l'aparició en elles d'una mena
d'«ètica protestant» o de moral de l'esforç», la reacció
tradicionalista de les regions més endarrerides amb la
seqüela d'una barreja d'enveja i de menyspreu, la des¬
vinculació per part de les regions més progressives de
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la política i, en general, de totes les funcions públiques,
que contrasta amb una gran dedicació a aquestes ma¬
teixes activitats per part de les econòmicament i també
socialment més endarrerides (i com a conseqüència d'això
es produeix un tancament de les regions avançades en
elles mateixes i una incomprensió dels seus problemes
per part dels òrgans polítics de l'Estat que són a mans
de gent procedent de zones endarrerides), tot això que és
dóna a Espanya es dóna també a Itàlia i a Portugal, al
Brasil, a Colòmbia i a l'Equador, a Egipte i a Síria i, per
tant, cal mirar-s'ho amb més fredor de com sol fer-se.

La preocupació per part dels òrgans de govern i de
determinats sectors no catalans per una política d'equili¬
bri econòmic dintre Espanya és indubtablement lloable.
Llàstima només que no concordi amb altres aspectes de
llur política! Lògicament aquesta mateixa gent hauria
de tenir pressa també a posar en pràctica una reforma
agrària i una modificació de l'estructura tributària es¬
panyola, ara per ara molt inclinada cap a l'impost
indirecte : són dos exemples, se'n podrien posar més.
Per tant, està bé que els catalans estiguem ben disposats
de cara a aquesta qüestió, però no d'una manera càndi¬
da : aquesta inconseqüència que assenyalo, i que posa al
descobert les intencions reals d'alguns homes i orga¬
nismes sorprenentment avançats en matèria social quan
es tracta de distribuir d'una manera geogràficament equi¬
tativa el potencial industrial espanyol, ens ha de posar
en guàrdia.

Si es dóna en tants indrets, i tan diversos, és que no és
tan greu com a vegades es creu i que es podrà corregir.
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Tal com estan plantejades avui les coses, amb les possi¬
bilitats que el progrés tècnic i la consciència social ofe¬
reixen per al desenvolupament de les zones endarrerides,
és probable que aquests antagonismes siguin superats,
almenys en part, en un futur potser no immediat, però
tampoc no indefinit.

En tots aquests casos la zona més progressiva no com¬
prèn la capital de l'Estat.

El «cas d'Espanya», en part, és un de tants.
El mal és que només ho és en part. «El problema és

més greu a Espanya —diu el professor Estapé—, a causa
de la mateixa història d'Espanya.» Puix que aquí hi ha uns
«fets objectius», una absència d'homogeneïtat radicada
justament a zones econòmicament i socialment més ma¬
dures, que compliquen el problema. Ningú no pot negar
l'existència d'aquests fets diferencials d'arrel no econò¬
mica. I això fa inevitable que totes aquestes considera¬
cions econòmiques desemboquin en una meditació més
general. El professor Estapé no es refugia en el seu
caràcter tècnic per esquivar la qüestió i es refereix ben
clarament al «problema d'Espanya» : problema d'estruc¬
tura interna i de sentit històric. Problema que avui, l'any
1962, continua sense resoldre, i que sens dubte juga un
paper molt important en el caràcter, no ben ajustat al
model, propi de la nostra actual reculada econòmica.

Insensiblement es passa del terreny estrictament eco¬
nòmic al social, al de l'estructura interna d'Espanya i al po¬
lític. És per unes exigències d'ordre social i d'ordre
polític, molt més que de caire estrictament econòmic,
que es planteja, a Espanya i arreu, el problema de l'ende¬
gament econòmic i de la promoció social de les regions
més endarrerides del país. I és, també, pel caràcter no ben
resolt dels lligams que uneixen els diversos pobles hispà-
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nies. Ara, en tots aquests terrenys avui Catalunya no té
dret a parlar. També aquí val el que ja hem repetit un
parell de cops: el que ens dol —i el que és greu i peri¬
llós— no és ben bé la reculada, sinó la forma com es

produeix.
El professor Estapé cita una sèrie d'historiadors, fi¬

lòsofs i assagistes en general, que durant els darrers vint
anys han estat treballant sobre aquest punt. Però el que
resulta significatiu és constatar com el concepte que els
pensadors castellans tenen d'Espanya Catalunya no hi té
cabuda. Pràcticament es pot dir que per ells Catalunya
no existeix. Agafem, com exemple, un dels intents més
notables no solament per la seva qualitat intrínseca,
sinó també per la categoria i la dignitat personals de
l'autor: «.España como problema», de Lain Entralgo.
Dons bé, Catalunya n'és totalment absent. I en els casos
—com el de Sánchez Albornoz— en què es fa una refe¬
rència a Catalunya, aquesta té un to dialèctic, no gens uni-
tiu : se'n parla més com antítesi, com allò que cal destruir
per acabar de fer a Espanya que com a element a tenir
en compte en aquesta construcció.

Això no fa més que confirmar la realitat del fet dife¬
rencial català. Fins aquí és un bon senyal per nosaltres.
Però també confirma la poca inclinació que hi ha a do¬
nar-nos entrada tal com som, a deixar-nos viure i, fins i
tot, a acceptar la nostra col·laboració.

Això darrer —sospita, quasi convenciment, que la nos¬
tra col·laboració activa no és desitjada— pot semblar
excessiu. No ho és gens : confio trobar algun dia el temps
per a demostrar-ho amplament.
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Tota aquesta problemàtica pertany a l'ordre polític
—en un sentit ample del mot. Però a Catalunya li és pro¬
hibida, en la pràctica, l'acció política. Això vol dir que
no participa a la gran empresa de posar Espanya en
marxa. Més exacte: hi participa a través d'algunes indi-
dividualitats, i en el terreny privat i econòmic aquesta
participació té un cert volum. Però no hi pot aportar una
contribució col·lectiva i entusiasta, perquè el sentir-se
col·lectivitat i l'entusiasme li estan vedats. I així es per¬
den unes energies i unes possibilitats d'immens valor.
Catalunya pesa massa a Espanya —en tots els ordres,
també en l'econòmic— perquè la seva absència pugui
ser innòcua.

No és innòcua en tant que significa la no aportació
d'una contribució important al progrés econòmic d'Es¬
panya. I repeteixo que malgrat el nostre estat de crisi
no som gent insignificant : la nostra absència constitueix
un perjudici general. Però a més a més no és innòcua
perquè la impotència política en què som mantinguts i el
caire de tota la situació actual tenen dues conseqüèn¬
cies molt greus: ens sentim robats i ens sentim insoli-
daris.

La promoció econòmica d'Espanya és una obra polí¬
tica i espiritual de la qual, per aquest mateix caràcter
polític i espiritual, estem exclosos. En som objectes, no
subjectes. En aquestes condicions per força ens ha de
resultar molt difícil, de fet impossible, sentir-nos-en soli¬
daris o acceptar-ne de bon grat les possibles implicacions
per a nosaltres negatives, o aparentment negatives. Ara,
això era inevitable des del moment que, l'any 1939, vam
ser «llançats a les tenebres exteriors».

Nosaltres vivim al marge : aquest és el problema. Hi
vivim no en la forma o el grau en què hi viuen Antioquia
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a Colombia o la regió de Porto a Portugal. El nostre
divorci és molt més radical i, a més, necessàriament sub¬
versiu. La nostra situació és la del «marginalisme subver¬
siu», és a dir, la pròpia d'una comunitat espiritualment no
incorporada a Espanya (almenys al concepte oficial d'Es¬
panya), arraconada mig per voluntat del centre hege¬
mònic, mig per pròpi rebuig, i que pugna per trobar
una positura millor, per subvertir un ordre de coses asfi¬
xiant i hostil. Avui Catalunya és necessàriament un focus
d'irritació i de subversió. Val a dir que no és una situació
nova : una bona part dels darrers cent cinquanta anys
—una bona part, però no tots— han conegut aquest estat
de coses, que fent marxa enrera en el curs de la Història
retrobem —després d'un breu parèntesi de setanta a vui¬
tanta anys del segle xvin—, per a no desaparèixer mai
més ja fins el segle xv.

No és ara el moment d'analitzar a fons les causes i les
conseqüències d'aquest marginalisme subversiu. Insis¬
teixo només en això : l'encaix de Catalunya és molt defi¬
cient, molt incòmode, i d'aquí deriven gravíssimes con¬
seqüències per a tothom i de tota mena. Per a Espanya,
perquè l'actitud necessàriament subversiva de Catalunya
constitueix una amenaça permanent, i perquè el mal
funcionament del mecanisme unitari que se'n deriva li
lleva eficàcia; per a Catalunya, perquè el subversivisme
constitueix una nafra, una malaltia greu, i perquè el viure
ni a dintre ni a fora no és una situació agradable ni posi¬
tiva.

No oblido que vaig comentant un estudi econòmic.
Però és que aquest marginalisme subversiu té, també,
greus repercussions econòmiques. En té, perquè explica
les solucions de continuïtat tan típiques de la nostra his¬
tòria, que en el seu article el professor Sardà estudia en
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llur aspecte econòmic. I en té, perquè essent l'economia
un aspecte de la política, en no tenir entrada a la política
espanyola Catalunya està abocada a una ineluctable deca¬
dència econòmica, perniciosa per a ella i per a la totalitat
d'Espanya. I això, que fa setanta anys encara s'hauria
pogut mig discutir, avui és un fet massís, i cada cop ho
serà més. Cada dia l'economia serà més un element de
la política —o si es vol, cada dia economia i política és
fondran més: la planificació econòmica, la política social,
la lluita contra els desequilibris regionals, tot això són
empreses polítiques més que econòmiques.

Acabem, doncs, per on hem començat. A Catalunya
tornem a tenir economistes, tenim també elements mate¬
rials de força econòmica, continuem essent un poble tre¬
ballador, un poble que cultiva la «moral de l'esforç».
Tenim l'esperança d'una gent jove que promet. Tenim in¬
quietud. Tenim una sensibilitat i una mentalitat en molts
aspectes més ajustades al signe del temps que altres con¬
trades d'Espanya i fins i tot d'Europa. Tenim ja, lloat sia
Déu, consciència de la nostra crisi. Què ens falta, doncs?
Ens falta justament el que la «Noticia económica de Ca¬
taluña-.» no ens dóna: dimensió política i possibilitat
d'actuar segons el propi estil. Ens falta superar la situa¬
ció de marginalisme subversiu.

No vull insistir massa en qüestions que aparentment
s'aparten del tema econòmic. Però encara que breument
he d'advertir que aquesta situació no es podrà superar
mitjançant la destrucció de la personalitat col·lectiva de
Catalunya, ja sia per esvaïment del nostre caràcter nacio¬
nal, ja sia per la pèrdua d'homogeneïtat a causa d'una
immigració no prou assimilada. He estudiat aquestes
qüestions en altres escrits. Aquí em limito a dir que el
marginalisme subversiu es dóna, amb més intensitat que
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a Catalunya, a València i al Midi francès, és a dir, a dos
països que per una raó o altra han arribat a aquest grau
de descomposició i de despersonalització que alguns de¬
sitgen per a Catalunya.

Ens falten una «Notícia política» i una «Notícia espi¬
ritual de Catalunya», i que aquestes notícies no hagin
de donar-se a conèixer a cau d'orella. Ens falta això que
el senyor Aznar no vol ni ens pot donar i que el senyor
Pla tampoc no ens pot oferir. Ens falta que sorgeixin els
«nous grups dirigents... que puguin obtenir la confiança
de tota la comunitat», aquests grups que el professor
Sardà reclama en l'esfera econòmica, però l'absència dels
quals en el terreny polític i espiritual faria balder l'esforç
econòmic. Ens falta la formulació d'un ideal integrador
de la comunitat catalana. Ara bé, també aquí es pot dir
que el blat rosseja. També aquí el silenci de Catalunya
ja no tradueix una buidor interior. També aquí tot co¬
mença a estar a punt.

I també aquí —sobretot pensant en les dificultats
que l'esperen, en totes les travetes que li seran posades—,
també aquí l'objectiu primer és assegurar la qualitat, la
preparació i la disponibilitat de la gent jove; fer-ne una
generació, fer-ne un exèrcit. També aquí la pedagogia i la
formació del caràcter són abans que res —abans que l'eco¬
nomia, abans que la política.

No tot està per fer en aquest terreny. Hi ha indicis
més que suficients per a pensar que hi ha quelcom que
va canviant, per a creure raonablement que va arribant,
que és imminent l'entrada en joc de la nova gent. I per a
esperar, fins i tot, que malgrat la magnitud i el caràcter
dels obstacles de moltes menes i d'origen divers, sabrà
superar-los i fer que Catalunya reprengui la marxa.
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preocupat per la problemàtica dels instruments
econòmics de Catalunya, es llença en el sector
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Alt directiu de Banca Catalana, des d'on impulsa
diverses activitats econòmiques i també
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