
aig acabar el meu darrer
article a El Punt fent una
citació del sempre enyorat
Josep Pallach: «Malgrat
tot, no et descoratgis mai,

i que res no et descoratgi. L’home es fa
en un etern recomençar. És el mite de Sí-
sif, si vols. Però és la seva gran dignitat».
La recomanació de Pallach era una reco-
manació política, referida a l’acció de-
mocràtica. Hem d’entendre que la demo-
cràcia està predestinada a un perpetu re-
començament, sotmesa a processos cí-
clics propis, en definitiva, a tots els siste-
mes polítics? Un altre empordanès, con-
temporani de Pallach, de qui va ser pro-
fessor de matemàtiques i química entre
1933 i 1936 a l’institut de Figueres, Ale-
xandre Deulofeu, va desenvolupar una
teoria dels cicles, referida a les cultures,
que Francesc Pujols anomenà «matemà-
tica de la història», segons la qual les cul-
tures que han existit (i les que han d’exis-
tir) responen a uns processos biològics
perfectes. Les cultures neixen, creixen,
arriben a la maduresa, decauen i moren.
Aquesta extinció no és pas el resultat
d’una causa externa, sinó d’un movi-
ment específic inherent a tot fenomen
polític. Les teories cícliques, tot i generar
una certa forma de fatalisme, contribuei-
xen a plantejar la qüestió de l’evolució
quasi cíclica de la democràcia moderna
occidental. Considera Deulofeu que el
règim democràtic porta en el seu si el
germen de la seva pròpia destrucció. En
el cicle evolutiu de la democràcia occi-
dental s’ha de tenir molt present, però,
una matisació important de Raymond
Aron, el qual observa que els sistemes
despòtics es desgasten i que les democrà-
cies es corrompen.

La noció de democràcia imbrica les de
participació, sobirania, representació,
poble, nació i totes elles incideixen en les
de legitimitat del poder polític, en tant
que la democràcia caracteritza una forma
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de govern que titlla d’il·legitimitat totes
les altres. Tots els ciutadans de les dife-
rents democràcies diuen que és el millor
sistema, però consideren que en el seu
país no funciona satisfactòriament. Es
constaten certs símptomes: l’abstenció,
la despolitització, la davallada dels par-
tits i altres que denoten una erosió de la
confiança en els representants, que cons-
titueix un dels grans problemes del nos-
tre temps. Signifiquen aquests símpto-
mes una crisi de la democràcia? Jo no ho
crec. Els ciutadans no han esdevingut
passius. Són capaços de manifestar-se
massivament als carrers, d’exercir pres-
sió. La democràcia està consolidada. I la
seva consolidació és la base del reco-
mençar que predicava Pallach. Si la de-
mocràcia és el millor sistema, la insatis-
facció o les insatisfaccions, pel seu fun-
cionament, signifiquen un problema que
no es pot obviar i que s’ha d’intentar re-
soldre tantes vegades com calgui. És
l’etern recomençar. L’abstenció, la des-
politització, la davallada dels partits,
l’oblit dels valors és conseqüència de la
manera de fer política, una manera que
podria ser el germen de la seva pròpia
destrucció.

No es pot, però, recomençar res come-
tent els mateixos errors que van provocar
la reculada de la bola de Sísif (per mante-
nir-nos en l’exemple invocat per Pa-
llach). I per no cometre’ls s’ha de tenir el
coratge de denunciar-los. La meva afició
a la política comparada i l’ajuda d’inter-
net m’han portat a descobrir l’expressió
«llengua de fusta», que és l’art de no dir
res, la manera d’emprar paraules preten-
sioses que, la majoria de les vegades,
ningú no comprèn, ni per elles mateixes
ni per la seva oportunitat. No solament
no expressa la realitat, sinó que impedeix
expressar-la, és l’instrument de l’abomi-
nable «políticament correcte». Si la de-
mocràcia troba la seva base en el lloc que
es dóna a l’argumentació, en la capacitat
de convèncer les persones, tant indivi-
dualment com col·lectivament, la «llen-
gua de fusta» és un element negatiu.
L’expresident Pujol afirmava que la
ideologia dominant que impera a Catalu-
nya i que es tradueix en «allò política-
ment correcte» és «caduca» i demanava
un esforç de renovació sobre els drets
col·lectius.

Fa escassos dies es feien molts comen-
taris en què es constatava un increment

de les aspiracions independentistes a Ca-
talunya. Ara es considera que el catala-
nisme, el nacionalisme i el sobiranisme
polític estan passant potser els pitjors
moments des de la transició i s’afirma
que la causa és una manca de projecte
polític. L’expresident creu que Catalu-
nya viu un moment de gran incertesa i
que en aquest context s’ha de dur a terme
una profunda i enèrgica rectificació, i no
només política. S’apropen els congres-
sos de dos partits nacionalistes catalans.
Si les seves militàncies respectives plan-
tegen una acció independentista, els diri-
gents l’hauran d’adoptar sense eufemis-
mes, sense «llengua de fusta» i actuar en
conseqüència. Qui vulgui ser ministre a
Madrid, que ho intenti, però no pas re-
presentant una opció sobiranista. I qui
vulgui sostenir al govern de la Generali-
tat una força política espanyolista, que
no es manifesti independentista. Deia
Mendès-France que un polític pot rela-
xar-se, infravalorar les relacions i els dià-
legs entre ell i els que representa, pot ser
que segueixi sent diputat o ministre, pe-
rò, sigui quina sigui l’amplària de la seva
tasca i de les seves responsabilitats, no
podrà mai fer res, si no aplega darrere seu
la immensa voluntat, la immensa adhe-
sió i la confiança del país.

Alexandre Deulofeu, l’any 1951, quan
Alemanya es trobava totalment vençuda,
afirmava que es convertiria en deu anys
en la primera potència europea. També
va pronosticar que l’imperi soviètic ani-
ria cap a la desintegració, fet que tindria
lloc al voltant de l’any 2000. Al capítol
final del volum VIII («La segona onada
imperial a Europa») de la Matemàtica de
la història, anunciava la desaparició del
poder centralitzat espanyol al voltant de
l’any 2029. Si també té raó, ja hi haurem
arribat. Ja no haurem de recomençar.
Haurem aconseguit el retorn a la llibertat
i els pobles ibèrics es podran sentir ager-
manats, entre ells i amb els europeus.
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L’autor analitza l’abstencionisme de la ciutadania. A la foto, un grup de persones prepa-
rant les urnes per a una consulta.

ordi Pujol s’ha afegit a la llista de
personatges il·lustres que demanen
perdó per fets del passat amb els

quals directament no han tingut res a
veure. Com a gest simbòlic pot estar
molt bé, però en la pràctica no deixa de
ser una acció de cara la galeria, una si-
mulació. No estic d’acord amb l’expre-
sident de la Generalitat quan diu que el
govern ha de demanar perdó per les
morts ocorregudes a Catalunya durant
la Guerra Civil i per haver perdut el con-
trol del carrer. Home, no fotem! no cal
tornar a explicar el daltabaix que va re-
presentar per a l’ordre legalment esta-
blert la rebel·lió militar contra el govern
de la República. A Catalunya ja hem fet
prou actes de contrició al llarg d’aquests
setanta anys, i els nostres historiadors

J han documentat abastament les víctimes
de la guerra d’un bàndol i de altre, i s’han
denunciat en multitud de llibres els tro-
pells i assassinats de les milícies descon-
trolades en els primers mesos de la guer-
ra. Però darrere les paraules de Pujol hi
ha la campanya de CiU contra la llei del
Memorial Democràtic, una posició que
no puc compartir de cap de les maneres,
perquè crec que el franquisme es va mo-
rir el 1975, que més que una transició
convenia una ruptura i que al cap de se-
tanta anys d’acabada la Guerra Civil ja
era hora d’haver elaborat una llei de fos-
ses per intentar recuperar la memòria de
milers de desapareguts en aquells dramà-
tics dies. És una pàgina de la història que
hem de tancar amb dignitat i amb respec-
te per a totes les víctimes.

Memòria i dignitat
de set en set | JOAN VENTURA

bunden els tòpics sobre la gent
jove, tòpics sense altra utilitat
que la de confirmar els valors o

les actuacions de les generacions que
els posen en circulació. Un de força es-
tès fa referència a la falta de compromís
polític d’unes persones que han nascut i
s’han criat carregades de comoditats i
fins i tot de luxes. Es parteix del supòsit
que els que en parlen, en la seva joventut
van contribuir a revolucionar la història
de la humanitat amb una militància inci-
siva i pertinaç. En la majoria de casos es
tracta d’una simple idealització de la
pròpia trajectòria i d’un menyspreu de
l’aportació de la generació següent. Si
ho examinem amb perspectiva, ens po-
dem adonar que per als joves no és fàcil
orientar-se, i que no ho fan sempre des

A de paràmetres previsibles. No és fàcil
proporcionar a un jove interessat en la
matèria una informació solvent i que no
es converteixi en una llarga lliçó d’his-
tòria sobre el significat de les ideologies
que, teòricament, s’expressen en les de-
nominacions dels partits polítics. Què
és, ara, un socialista? I un comunista? O
un liberal o un progressista. Resultaria
útil l’existència d’una entitat de control
dels noms que defineixen les ideolo-
gies, a la manera de les denominacions
d’origen per al vi o altres productes ali-
mentaris, que expedís títols de pertinen-
ça i que els retirés quan l’entitat afecta-
da deixés de complir les condicions re-
querides per formar-ne part. Llavors
potser els joves ho veurien més clar,
s’orientarien, com a mínim.
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