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Pensa com jo o mor 

 

 En certs ambients del país, Fernando Savater ha passat de ser un autor respectat 

a ser una mena d’enemic del poble. L’odi es va escalfant de mica en mica fins que 

comença a bullir. Des de la fundació de ¡Basta ya!, se li ha dit manipulador, 

Torquemada i feixista espanyol, adjectius aquests dos últims que per a algunes 

mentalitats resulten redundants. Quan Camus va dir que el crim ideològic converteix les 

víctimes en culpables, expressava una veritat universal. 

 Ara Savater acaba de publicar El gran fraude, llibre que recull els seus articles 

sobre la situació basca apareguts a la premsa els dos últims anys. L’obra té la unitat 

d’un assaig i planteja dues hipòtesis que no poden sinó exasperar encara més els que, 

seguint un sociòleg català de molta anomenada, creuen que terrorisme i antiterrorisme 

actuen amb una mateixa lògica "terroritzadora" de la societat.  La primera d’aquestes 

hipòtesis nega l’existència de cap conflicte previ a la intimidació terrorista. “Las 

supuestas dos comunidades enfrentadas hoy en Euskadi —diu Savater a la 

introducció— son el invento fatal de la violencia terrorista (secundada por la 

intransigencia de cierto nacionalismo fanático), no una realidad social preexistente”. És 

una explicació dels fets que els entusiastes de les “solucions polítiques” farien bé de 

prendre en consideració.  

La segona hipòtesi planteja la responsabilitat de cert “progressisme” per haver 

entès que el pluralisme obliga a abraçar la causa nacionalista i a enviar al sac del 

feixisme tota al·lusió a la unitat d’Espanya. El prestigi dels nacionalismes és en part una 

inèrcia de l’antifranquisme i, en part, una conseqüència de l’obsessió contemporània per 

les identitats col·lectives, dues coses que els progressistes del país solen tenir en molta 

estima. 

 Es diu sovint que la informació sobre el País Basc ens arriba manipulada, sense 

que es precisi mai en què consisteix aquesta manipulació. El que és segur és que molta 

gent que crida a favor de la llibertat d’expressió a propòsit de Medem no sap, per 

exemple, que Iñaqui Arteta va perdre la seva feina a la Diputació de Biscaia per haver 

dirigit Sin libertad, un documental sobre el clima de persecució política del País Basc, 

premiat a Hollywood i Nova York. Llegint El gran fraude s’aprenen algunes coses 

interessants. 
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 Per sort, Fernando Savater, que sempre ha estat un autor extraordinàriament 

prolífic, es nega a acceptar que el drama basc li prengui totes les energies, i al mateix 

temps que El gran fraude ha publicat també Los diez mandamientos en el siglo XXI, on 

amb l’excusa de la llei de Déu reflexiona com sempre sobre la moral dels homes. En el 

capítol dedicat al primer manament, Savater al·ludeix al lema que Voltaire proposa per 

als fanàtics: “Pensa com jo o mor”.  Aquest és el dilema. 

 

        (El Periódico, 2004) 

 

 

 

 

 

 


