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TEMPS
D’AVUI
Andorra

Barcelona

SOL I NÚVOLS
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Palma

POCS NÚVOLS
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València
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Elstégrossos
BaltasarGarzónhaobertlacaixadels trons amb
la investigació pels nostres desapareguts. El procés
no omplirà les presons de culpables, però ajudarà a
centrar el debat moral, que és el que interessa avui.

Hem obert el curs amb
una nova garçonada: el
nostre ídol de la judicatu-
ra ha obert diligències per
investigar si, enterrada a
les fosses de l’oblit, hi ha
causa pendent. Arxivers i
tertulians tindran teca
per a estona, perquè el
tema promet. La tasca
s’anuncia àrdua, hercúlia,
llarga i polèmica, capaç
d’eclipsar menudeses ac-
tuals com l’atur, el finan-
çament i les creixents mi-
sèries del futbol.

Que el magistrat més
mediàtic de la galàxia es
construeixi ell mateix un
mausoleu, a costa de tom-

bes ignorades, no desme-
reix l’esforç. De fet, els po-
lítics espanyols han sos-
tingut des de la Transició
que els ossos no eren cosa
seva, i així, per exclusió,
els han rebotat cap al ter-
reny cívic... i finalment al
judicial. L’amic Baltasar
ha volgut recollir el guant i
afegir-lo al sac dels seus
trofeus màgics, fidel al seu
lema: que un cas compli-
cat no espatlli un bon titu-
lar. Res a dir, si els té ben
grossos. Els ossos.

Tampoc no ens ha d’ar-
ronsar la feina de palafre-
ner. Si cal remenar la por-
queria d’ahir, doncs enda-

vant. Ja ho va dir l’enèrgic
Desmond Tutu, en unes la-
tituds més explosives que
les nostres: la veritat fa
mal, però l’oblit mata. Fur-
guem, doncs, les ferides
que calgui. Que airejar les
vergonyes històriques no
porta enlloc? Que ha passat
massa temps, que no ens
podem encallar en batalle-
tes dels avis? Home, ara
m’empiparé. Si això sona
tan remot és perquè por-
tem un petit retard, posem,
d’entre 30 i 70 anys.

Potser el temor més fo-
namentat és que tot ple-
gat acabi en un circ moral,
sense que ningú pagui els

plats trencats, atès que els
tribunals tenen una mar-
cada preferència pels tes-
timonis i acusats que en-
cara són vius. Bé, ja ho
veurem; tal vegada el pro-
cés acabi esquitxant algun
diplodocus supervivent, i
la festa serà sonada.

En qualsevol cas, cal ad-
metre que l’empresa és al
capdavall una cosa ètica.
Això no li lleva gravetat,
sinó que li’n dóna. I de re-
truc, la converteix en un
dilema de rabiosa actuali-
tat. El problema de la
meva generació no és tant
que el nostre ogre particu-
lar morís al llit i els ogres
dels veïns acabessin pen-
jats dels turmells. El gran
drama d’avui és que fer
apologia de la majoria de
carnissers és un delicte,
mentre que surt de franc,
amb una insolència sovint
disfressada de bondats,
defensar el botxí que ens
va tocar a la rifa.

El procés pels
desapareguts
de la guerra
i el
franquisme
és al
capdavall una
qüestió moral

Des del
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DESCLOT

BISMARCK
CORBACHO

IBOLÍVAR
ICETA

Per primera vegada en els
darrers deu anys, la línia de

ferro del PSC vacil·la i tre-
mola. Enhorabona. Tothom

és humà. Miquel Iceta,
també. Caram, senyor

Iceta. Va ser ell mateix qui,
després de les darreres

eleccions al Parlament es-
panyol i contra la pretensió
de CiU de convertir-se en la

frontissa determinant del
suport parlamentari al

PSOE, va brandar com una
espasa els 25 diputats dels

socialistes catalans. Una
espasa sense tall. Fa algu-
nes setmanes el ministre

Celestino Corbacho va
constatar l’abast gallinaci
de l’amenaça proclamant

que el PSC al Congrés dels
diputats votaria com un sol

diputat amb el PSOE els
pressupostos de Zapatero.
El PSC no va dir res. L’espa-
sa, senyor Iceta. Mentre al-
guns es pensaven que l’es-

molava, ahir se la va em-
beinar i finalment Miquel
Iceta va reconèixer que el

PSC és també “coresponsa-
ble del govern d’Espanya”.

El senyor Iceta, de llarga i
profitosa memòria, recor-
darà quan Alfonso Guerra

retreia a un altre Miquel
–Roca, en aquell cas– que

no podia fer de Bolívar a
Catalunya i de Bismarck a

Espanya. És a dir, d’unifica-
dor privilegiat i de separa-

dor revoltós alhora. Don
Alfonso havia llegit algun
llibre o tenia negres apli-
cats i va agafar la cita i el

retret d’Alcalá Zamora, que
l’havia llançada contra

Cambó en uns altres temps
de regeneracionisme frus-

trat. Miquel Iceta, des de
les eleccions, havia boliva-
rejat llargament. Celestino
Corbacho ha bismarckitzat
d’un cop. Ell és qui ha gua-
nyat. L’espasa no talla. Era
ben previsible. Ara només

cal que l’exseparador Iceta
expliqui com pressionarà
el PSOE fent d’unificador

prescindible. Perquè Zapa-
tero es pensa que Bismarck

és una marca d’Ikea.

�Comenta l’article a
www.avui.cat/39968
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