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Elogi dels conversos
Si som on som és perquè els con-

versos es compten per milers.
Conversos a l’independentisme,
vull dir. Persones que fa cinc o

tres anys pensaven que la idea d’una
Catalunya independent era una ocur-
rència de radicals i que ara mateix tenen
clar que el 27-S votaran una de les dues
llistes que propugnen la creació d’un
Estat català tan sobirà com avui pugui
ser-ho Espanya, Dinamarca o Àustria. Si
el mèrit dels independentistes de sempre
ha estat normalitzar un discurs, el mèrit
dels neoindependentistes és fer créixer
una nova majoria social que ha
musculat un projecte que al-
trament seria marginal. Sense
els uns no haurien arribat als al-
tres. En aquest sentit, em costa
d’entendre que la direcció
d’ERC no reclami com a gran
èxit la conversió a l’indepen-
dentisme d’Artur Mas, com sí
ho fa –en canvi– quan es tracta
d’antics dirigents del PSC. Els
republicans, des del 1989, han
tingut la tenacitat d’explicar
una alternativa que la recentra-
lització impulsada pels governs
espanyols ha fet plausible.
Però el terme convers pot te-

nir connotacions negatives en el
llenguatge ordinari. El pes de la
tradició ens marca. Segons el
Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans, un convers és algú
“que s’ha convertit a una altra
religió, especialment del judais-
me o l’islam al cristianisme”.
Recordeu que els jueus conver-
sos eren sospitosos de continu-
ar amb la seva antiga fe de ma-
nera clandestina. Aquesta visió
tèrbola del convers ha traspas-
sat el llenguatgepolític; qui can-
via de posició ha d’assumir que
els altres el puguin titllar
d’oportunista, impostor o traï-
dor. Fa poc, el cap de llista de Catalunya
Sí que es Pot, Lluís Rabell, qualificava en
un tuit la candidatura Junts pel Sí de
“llista dels conversos”. I afegia que “Mas
va caure del cavall i és indepe, Romevaha
vist la llum, Junqueras...”. És cert que
Mas i Romeva abans no eren partidaris
de la independència. El candidat dePablo
Iglesias a Catalunya subratlla aquest fet
perquè deu pensar que això pot treure
vots a la llista unitària, la qual cosa de-
mostra que no entén ni la lògica ni la base
del nou sobiranisme: moltíssima de la

gent que votarà Junts pel Sí són tan con-
versos a l’independentisme comho són el
president Mas, Raül Romeva, Germà Bel
oToniComín, i aquesta circumstància fa-
cilita una altíssima identificació entre vo-
tants i candidats. És un avantatge.
La conversió d’aquests quatre polítics

d’ideologia ben diferent s’ha produït en
molt poc temps, exactament igual com la
de la majoria de ciutadans que ahir eren
autonomistes i ara volenunnouEstat que
no els vagi en contra. Que Junts pel Sí si-
gui també una llista de conversos és un
dels seus principals atractius. El protago-

nisme del nou sobiranisme rau també en
el fet de ser el projecte que avui han abra-
çat moltíssims dels considerats “mode-
rats”, classesmitjanes quehandit “prou”.
Per cert, i tornant a Rabell, és comprensi-
ble que algú que va anar a les llistes d’un
partit tan peculiar comel POREvegi con-
versos a tot arreu. A vegades, els vigilants
de l’ortodòxia no saben que estan a un
pas de ser marcians.
Unade les coses quemenys entenen els

que manen a Madrid és aquesta conver-
sió sobtada de tanta gent a favor de la in-

dependència. No recorden –per exem-
ple– que entre 1973 i 1977 les conversions
de franquistes a demòcrates van ser es-
pectaculars i imprescindibles per garan-
tir l’èxit de la transició. Però la Catalunya
que voldrien no els deixa veure la que
existeix. Primer es pensaven que tot era
una foguerada, després deien que es trac-
tava d’un joc tàctic deMas per salvar-se i,
finalment, comencen a adonar-se que les
coses van de veres. En cap pronòstic dels
que llegien els empleats de l’Estat espa-
nyol sortia que un sector central de la so-
cietat catalana faria seva una idea que no

encaixava amb els tòpics d’un
país al·lèrgic a qualsevol situa-
ció excepcional. Però la crisi
econòmica i l’actitud hostil dels
governs del PPmés la sentència
del TC sobre l’Estatut van
transformar la mentalitat de
milers de dones i homes fins a
portar-los a una conclusió clara:
“Hem de marxar”.
Fa pocs dies, em van convidar

a un sopar agradabilíssim, en un
lloc de gran bellesa, amb un
grup on predominaven empre-
saris petits i mitjans i professio-
nals d’alt nivell. D’edats diver-
ses, entre els 40 i els 60 llargs.
Es tractava d’una bona mostra
dels conversos a l’independen-
tisme que, malgrat els dubtes
lògics que els planteja la des-
connexió, van dir i repetir: “No
ens farem enrere”. Un va notar
que integraven –potser sense
saber-ho– “una revolució dels
que paguem impostos” i un al-
tre va fer una confessió: “Jo cre-
ia en una Catalunya dins d’Es-
panya però m’he sentit tan
menyspreat que ja m’han per-
dut”. Aquests conversos dema-
nen, sobretot a Mas, Junqueras
i Romeva, que durant la cam-
panya transmetin confiança i

contestin les preguntes que més negui-
tegen sobre pensions, impostos, serveis
bàsics, ordre públic, possibles boicots a
empreses catalanes i passos a seguir des-
prés dels comicis. La majoria dels pre-
sents al sopar han de pagar moltes nòmi-
nes a final de cadames i saben que l’equi-
libri entre el risc, la il·lusió i la seguretat
serà una de les claus d’un bon resultat del
sobiranisme el 27-S. “Hem de guanyar
perquè si perdem –van dir somrient
alguns dels presents a tall de comiat– ens
esclafaran”.c
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Tots els temps es desenvolu-
pen amb grans dosis de can-
vis. Fins i tot en els dies més
tenebrosos de les dictadures

del seglepassat espreparavensortides
cap a la llibertat. L’home va ser creat
lliure, és lliure, encara que hagi nascut
encadenat, afirmava el poeta Schiller
en les seves converses ambGoethe a la
ciutat deWeimar. Eren dies de despo-
tisme il·lustrat, d’admiració aNapoleó
i de complicitat entre els poetes i
escriptors ambels prínceps que afavo-
rien la cultura.
Els gestos inesperats d’alcaldes o al-

caldesses, de presidents de comuni-
tats autònomes, sobre la simbologia
que ha adornat edificis institucionals
durant generacions tenenuncertpunt
d’immaduresa política. Els canvis de
pressa i corrents de la llista de carrers,
la col·locació de bustos reials en cap-
ses de cartró o la supressió d’actes que
s’han celebrat al llarg dels segles és, si
més no, precipitat.
La ideologia és un ingredient de la

política diversa de les societats demo-
cràtiques. Ha de ser compatible amb
la llibertat dels altres i amb el respecte
a les minories que han de ser protegi-

des enels seus trets culturals, les seves
creences i els seus costums.
En la seva biografia sobre Montaig-

ne, Stefan Zweig assegura que l’únic
error, l’únic crim, és voler encapsular
la diversitat delmónendoctrines i sis-
temes, apartar altres homes de la seva
lliure actuació i obligar-los a voler una
cosa que no està en els seus paràme-
tres vitals.
Així actuen els que no respecten la

llibertat, i el queMontaignemés odia-
va era el frenesí dels dictadors de l’es-
perit que, ambarrogància i vanitat, vo-
lien imposar al món les seves novetats
i que, per aconseguir la victòria, eren
capaços de sacrificar la sang de cente-
nars de milers d’homes. Les èpoques i
les circumstàncies no són les matei-
xes, però el tarannà autoritari ha per-
durat, i cal denunciar-lo sempre i fora-
gitar els enginyers d’ànimes com els
que Gorki reclutava en els pitjors
moments de Stalin.
Criticar que Guardiola no es pot

apuntar a una llista política és tan in-
transigent com voler canviar les tradi-
cions i vells costums sense un debat
previ, obert, en què puguin participar
tots els actors a través delsmitjans pú-
blics i privats. La història demostra,
apunta Hannah Arendt, que en el
permanent conflicte europeu entre
l’Estat i l’individu, sovint s’ha resolt a
costa de la llibertat personal.
És evident quevivimenuna societat

lliure. Però tenim un problema amb la
llibertat quan trepitgem els jardins
aliens pensant-nos que tenim dret a
xafar les flors dels altres perquè som
més forts, som més intel·ligents o ens
han votat més ciutadans.
Molts dels nous edils de les grans

ciutats van ser elegits per promoure
una societat més justa, amb menys
pobres i ambmenys joves amb educa-
ció deficient. Totalment d’acord.
No perdin el temps amb ocurrències
populistes i cridaneres.c

Intransigències
i llibertats

Tenim un problema si
trepitgem els jardins aliens
pensant-nos que sommés
forts omés intel·ligents

Ens estimen?
Semblava que la situació política a

Catalunya s’estava calmant i que
podríem pensar en altres qüesti-
ons en què ens hi vamolt: el futur

de l’euro, la sanitat universal, el que ha
passat a Grècia, el recurs contra la llei de
l’avortament sobre el qual s’ha de pro-
nunciar el Tribunal Constitucional, la
Lomce, el canvi climàtic... Però no. Amb
eleccions catalanes a la vista, ha tornat el
monotema. I una de les seves manifesta-
cions és l’eterna pregunta, que torna a
aparèixer en articles, cartes al director,
xarxes socials: “Els espanyols, als cata-
lans, ens estimen, no ens estimen...?”.
La veritat és que a mi sempre m’ha

costat entendre aquesta pregunta. Què
significa amor aplicat a grups de milers,
milions de persones? Nosaltres, els ca-
talans, estimem els de La Rioja? Les

metgesses estimen els seus pacients? Els
jutges estimen els advocats? I què passa
amb l’empresa que ens subministra
l’electricitat? Ens estima o ens instal·la
el comptador interessadament, per
diners? Potser és que sóc molt rara, però
ami, comaciutadana, emsón indiferents
els sentiments: m’importen els drets i
les obligacions. De l’amor, ja me n’ocupo
jo sola –gràcies– en lameva vida privada.
Tampoc no defenso cap col·lectiu: ni
les catalanes i els catalans, ni les es-
panyoles i els espanyols, ni les dones,
com a tals: el que vull és el més just per a
totes i tots.
Evidentment, si un col·lectiu és discri-

minat, cal defensar-lo contra aquesta
discriminació, però en nom dels valors
–de la llibertat, la igualtat, la dignitat–,
no pas dels sentiments. Si el sistema de

finançament, el recurs d’anticonstitucio-
nalitat o el mapa ferroviari no són equi-
tatius ni eficients, si afavoreixen certs
interessos en detriment d’altres, revi-
sem-los, però no diguem, com es llegeix
aquí i allà, que “els espanyols ens odien” i
per això “ens espolien”, “no ens deixen
votar” o “boicotegen el corredor me-
diterrani”. Que atiar les emocions na-
cionals és un recurs fàcil i temptador, pe-
rò inútil en el millor dels casos, com a
Grècia, i en el pitjor, perillosíssim, com
en altres exemples que tots tenim al cap.
Que berlusconitzar la política només
convé als que volen manipular-nos, cosa
moltmés fàcil apel·lant a les vísceres que
a la intel·ligència. I que en una hora
crucial com la que se’ns presenta tenim
coses més importants a fer que esfullar
margarides.c
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