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la columna

l'entrevista I JOSEP M. FLORES

«Ara els feixistes juguen a la democràcia»

tm

Doble desgast

eterns enemics i exterminadors.
Arenys de Mar (Maresme)
Podríem denunciar l'Estat es• Defínitivament vostè pot afirpanyol per genocidi històric i,
mar que Colom era català?
Investigador i escriptor que defensa la teoria
és clar, Catalunya seria una
—«Puc afirmar-ho, ho afirmo
que Cristòfor Colom era català
mica més internacional.»
i ho afirmaré. No és només una
—No li han dit mai que vostè
qüestió de convenciment, és que
és un provocador?
hi ha moltes raons que ho de—«Sí que m'ho han dit, però
mostren: el nom, l'heràldica, les
no ho sóc. Només recerco la
coincidències familiars, la topoveritat i entenc que en algun
nímia catalana...»
àmbit això desperti estupefac—I no pot ser que tot plegat
ció, en algun altre reverència
siguin coincidències?
i en algun altre hilaritat.»
—«Sí, pot ser, però és que
—Ha explicat mai la seva teosón moltes i quan de 100 hi
ria fora de Catalunya?
ha 99 coincidències alguna cosa
—«Sí, una vegada vaig expassa.»
plicar-ho a un grup d'americans
—I què passa?
a Sevilla.»
—«Passa que hi ha una cen—I com van reaccionar?
sura que retoca els textos i que
—«Ho van entendre tot. És
manipula la història. I nosaltres,
clar, quan hi ha tantes coinels catalans, encara anem amb
cidències i referències històriel dit al nas.»
ques que demostren, per exem—Per què aquesta mania per
ple, que Colom va sortir del
demostrar que Colom era caport de Pals, els americans ho
talà?
entenen tot.»
—«No és una qüestió per—Si la història està tan masonal, és la defensa d'un dret
nipulada de poc serveix concol·lectiu per poder conèixer
sultar llibres d'història...
l'autèntica història, sense manipulacions. Catalunya conti—«Sí, cal consultar aquells
nua estant dominada pels feixisllibres que s'han elaborat a partes i neofeixistes que pretenen
tir del coneixement de moltes
fer-nos desaparèixer com a pofonts i, no obstant això, massa
ble. I tots els genocidis comenvegades els mateixos historiacen amb la manipulació de la
dors es limiten a copiar la hishistòria, per retocar la nostra
tòria d'un llibre a l'altre sense
memòria i de mica en mica
preocupar-se de saber si allò
fer-nos desaparèixer.»
que escriuen és veritat o no.
—Quan diu que continuem
Jo reivindico que un historiador
dominats per feixistes vol dir
no ha de ser un documentalista,
Cristóbal Colón es deia en realitat Cristòfor
que ens governa el feixisme?
sinó que ha de consultar moltes
Colom. No era genovès, era català. No va sortir
—«El feixisme té mil i una
fonts i interpretar-les abans d'ede Palos de Moguer, sinó del port de Pals.
cares. Ara els feixistes juguen
metre qualsevol judici.»
a la democràcia. El govern es—Però no hi ha hagut cap
L'escriptor arenyenc Jordi Bilbeny defensa
panyol, que es diu demòcrata,
institució catalana que s'hagi
aquesta teoria basant-se en les proves que ha
continua practicant el feixisme
apuntat obertament a la seva
reunit després de 10 anys d'investigació.
a través de la pressió militar
teoria sobre la catalanitat de
i econòmica sobre Catalunya.
Colom.
Ens neguen el dret a l'autode—«És normal, aquestes insels que tenen les armes i la força.»
terminació.»
titucions són per ara la descentralització
—Tomant a Colom, què canviaria de del poder espanyol i no els interessa po—I ara l'exèrcit desfilarà per Barcelona.
la
història si efectivament fos català?
sar-se on no els demanen. Als polítics
—«Sí, és una demostració més de la
—«Suposo que tot continuaria igual, catalans els agrada molt escalfar una caforça i el poder. Els espanyols ens van
recordant de tant en tant que són ells però ens adonaríem de qui són els nostres dira a Madrid.»
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a més que dubtosa virtut del virus
informàtic Iloveyou ha consistit a
posar en relleu, literalment de la
nit al dia, la paradoxa d'un sistema
que, com més capacitat transformadora arreu demostra tenir, més vulnerable esdevé a un nivell igualment
global. És aquesta, com ja bé va argumentar Marshall Berman, la paradoxa de la modernitat: moure'ns en
un entorn que ens promet aventures,
poder, alegria, crebcement i grans canvis, al mateix temps que amenaça de
destruir tot el que tenim, el que sabem
i el que som. I és que, segons indicava
el vel! Marx, i ens recorda el matebt
Berman, tota cosa és prenyada del seu
contrari.
A banda d'aquestes consideracions
més aviat filosòfiques, però, altres concernents al vehicle d'objectivació i
transmissió del refotut virus s'imposen.
Consideracions que tenen a veure,
doncs, amb un idioma en particular,
l'anglès, i amb el llenguatge en general
i la degradació de referents designats
per aquest.
Mala cosa és, per als usuaris habituals de la llengua més estesa al món
avui dia, que una expressió en principi
tan sentida i positiva com «I love you»
s'hagi vist generalitzada en una direcció totalment antifràstíca, fins a convertir-se en sinònima de just el contrari;
«I hate you». Com podran els enamorats anglòfons netejar de connotacions sinistres la manera més habitual i espontània de dir-se «t'estimo»? Caldrà que aprenguin idiomes
—ells, que poca necessitat tenen de
saber-ne— per dir-se, si més no això,
a través d'un altre codi lingüístic?
Altrament, al pobre amor ja només
li faltava veure's dessucat d'una manera tan grollera per acabar tornant-se
un concepte tan buit de contingut com
el de llibertat quan és pregonat per
boca de polítics. Com no malfiar-se
del llenguatge en general? Com enfrontar-se als usos que se'n pot fer
des d'una intencionalitat tan perversament deturpadora?
Un desgast, aquest, més corrosiu
que el daltabaix informàtic.
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