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 A LA CUA DEL PEIX 

 

 Fa unes setmanes, a la cua del peix, vaig escoltar la conversa que tenien dues senyores. 

Havien començat parlant de l'onada de fred que anunciaven els meteoròlegs i van acabar 

comentant la proximitat del Nadal.  

 —Sembla mentida, com passa el temps. 

 —Ja ho pot ben dir, ja: sembla mentida. 

 En un moment determinat, la més jove, la més loquaç, va tocar amb impaciència el braç 

de la seva interlocutora i es va queixar dels anuncis de joguines que aviat s'anticiparien a les festes.  

 —Justament aquest any —va dir— hem decidit posar en marxa una iniciativa per tal de 

recomanar als pares i mares que no comprin joguines bèlliques o sexistes.  

   Ho va dir com si el collectiu que representava fos el primer que hagués tingut la idea de 

difondre un pamflet de tals característiques. L'altra, en perfecta sintonia, va reaccionar també com 

si acabés de sentir una autèntica novetat. 

 —Ara! —va exclamar—. Ja era hora. Perquè mira que ho sabem, eh; però, és clar, com que 

ens ho posen tant per la tele... 

 La jove, amb el somriure neguitós del que té l'oportunitat d'exposar el seu argument 

principal, va dir que efectivament la tele era la culpable de tots els mals. 

 —Sí, senyora, sí —insistia—. Nosaltres els portem a l'escola perquè aprenguin l'ètica i els 

valors, i la televisió, mentrestant, tira per terra tota la feina que fem. Tota.     

 —Ai, sí, ai, sí. 

 —Però no tingui por, no, que no ho prohibiran mai. Hi ha molts interessos creats.  

 —Ara! 

 Al vespre, ben bé per casualitat, em vaig posar a fullejar un excellent recull de màximes i 

pensaments de la tradició francesa que ha sortit fa pocs mesos al mercat. Segons consta a la 

contraportada, el llibre es publica com a contraverí de la correcció política, la passió pel budisme 

i, en general, la moral insulsa que regeix el món contemporani. I el cas és que va resultar ser un 

producte que compleix prodigiosament el que anuncia la propaganda, ja que, en pocs minuts, 

vaig anar a parar de manera gairebé instintiva a una mauvaise pensée de Paul Valéry que 

semblava escrita en resposta a les bones senyores de la cua del peix. "Sóc un home honrat —diu 

Valéry—, ja que no he assassinat, ni robat, ni violat més que en la imaginació. Sense aquests crims, 

no seria un home honrat". 

 L'endemà al matí, el tema em va continuar perseguint. Vaig llegir al diari que la diputada 

Cristina Almeida també havia tingut una iniciativa, en aquest cas parlamentària, per regular i, si 

molt convé, prohibir la venda de certs productes per aprimar i l'aparició de models 

exageradament primes als mitjans de comunicació. La senyora Almeida va explicar que l'anorèxia 
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i la bulímia s'han convertit en un problema social tan greu que s'imposa l'adopció immediata de 

mesures excepcionals. Pocs dies després, vaig saber que el Parlament de Catalunya aprovaria, 

amb el suport de tots els grups de la Cambra, una proposició no de llei presentada pels diputats 

socialistes que insta el govern de la Generalitat a elaborar un pla de lluita contra aquestes dues 

malalties. El pla, al costat de mesures de prevenció i tractament que a primera vista semblen força 

raonables, inclou també la possibilitat de prohibir la publicitat que fomenti models de persones 

extraordinàriament primes. 

 No ignoro que la situació que es planteja amb l'augment d'aquest tipus de trastorns és 

molt més greu que la que tant amoïnava les senyores de la cua del peix, però la meva intenció no 

és barrejar una cosa amb l'altra, sinó reflexionar sobre la posició moral, idèntica en tots dos casos, 

que es proposa com a remei. Als que creiem que la societat és o hauria d'aspirar a ser alguna cosa 

més que un ramat de gossos de Pavlov, aquesta impressionant ostentació de consens parlamentari 

no tan sols ens recorda que formem una ridícula minoria, sinó que també ens adverteix de l'avanç 

imparable d'un procés que ens porta des de fa anys a la negació de l'individu com a ser capaç de 

governar-se a si mateix. Se'm dirà sens dubte que les persones afectades d'anorèxia o de bulímia 

solen ser menors d'edat. En sóc plenament conscient, però si aquest és el cas, el que es nega és la 

capacitat dels pares d'educar els seus propis fills, que és una cosa gairebé idèntica. En qualsevol 

circumstància, si és cert que els models d'imatge i de comportament que es difonen a través dels 

mitjans de comunicació són la causa principal dels problemes socials, aleshores potser que els 

diputats es comencin a preocupar per un problema de fons més temible que el de l'anorèxia, i és 

el de la progressiva conversió dels ciutadans amb dret a vot en individus irresponsables, sense 

criteri, sense voluntat. És una amenaça que hauria de provocar una certa inquietud, sobretot ara 

que una altra diputada, la senyora Pilar Rahola, vol demanar que el dret a vot es rebaixi als setze 

anys. 

   A Le neveu de Rameau, Diderot diu que la bona educació és aquella que mostra la 

manera de disfrutar dels plaers de la vida sense perills i sense inconvenients. Diderot no fa sinó 

exposar una de les condicions més imprescindibles de la democràcia, però una proporció 

alarmant dels nostres polítics —tan aficionats a visitar els mercats municipals quan vénen les 

eleccions— cada vegada sembla més sensible a les opinions de la cua del peix i menys als 

arguments dels filòsofs illustrats. 

                                                  

(Avui, 1998) 


