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Un senyor indignat

El senyor Stéphane Hes-
sel, de 93 anys i exmem-
bre de la Resistència
francesa,acabadepubli-
car unpetit llibre, Indig-

neu-vos!, en què ens crida, precisa-
ment, a indignar-nos i a participar
en una insurrecció pacífica contra,
entre altres coses, el “poder dels di-
ners”,el “pensamentproductivista”
i, sobretot, la terrible temptació de
la indiferència.Comqueelseual·le-
gat, suposadamentpunxegut, ha fet
forat en elmón llatí amb centenars
de milers d’exemplars venuts a
Françai laprimeraposicióenelràn-
quingdellibresd’assaigaCatalunya,
el vaig encetar amb una curiositat
trepidant. La indignació no sola-
ment és, al meu entendre, un estat
d’ànim absolutament legítim, sinó
també una actitudmental positiva.
Enlamevaprofessiónohiharespit-
jorqueheure-se-lesambestudiants
engabiats enel solipsismede lamú-
sicamàquina.

Confesso,però,queuncopllegitel
pamflet en qüestió només en puc
aplaudir una cosa: la brevetat. En
l’edició catalana, el manifest en si,
construïtcomunallarguíssimallon-
ganissa de tuits inacabats i inconne-
xos,omplevint-i-setpàginesdelletra
gruixuda, unes tres mil vuit-centes
paraules i un temps de lectura equi-
valent a la mitja part d’un partit de
futbol. Si aquest breviari, publicitat
com a document profètic, és el mà-
ximquel’esquerraeuropeacivilitza-
da (ésadir, tothomaladretadels se-
nyorsBadiouiZizek)potoferiravui,
alcapitalisme(salvatgeono)liqueda
unallargavida.Opotserno.Ara,siés
queno, el que ens espera és un futur
moltmagreamansd’unacoalicióes-
tremidora de senyors i senyores Le
Pendefensantlesconquestessocials
dels obrers francesos, de gaullistes
miops i d’extrotskistes i exmaoistes
vegetarians i sostenibles. Una com-
binacióenclaueuropeaidènticaales
ideesque,ambelnomdeperonisme,
handut l’Argentina a la ruïna.

Al senyorHessel semblaque l’in-
dignen cinc coses: la creixent desi-
gualtat almón; el desmantellament
de l’estat del benestar; el rol cons-
piradordelsbanquers,cadacopmés
rics, ambcrisi i sense;elnostreoblit
del granSartre, i el problemapales-
tí.Sobrelaprimeraqüestióelsenyor
Hessel tétota laraó.Arafados-cents
anys, i excloent-hi unpetítissimes-
trataristocràticqueviviaamblafas-
tuositat llampant de l’actual casa
delsWindsor, la igualtateragairebé
absoluta.El90%delapoblacióvivia
amb menys de dos euros al dia. La
resta, concentrada en algunes àre-
es urbanes d’Europa, devia fer amb
quatre o cinc euros diaris. Ara, en
canvi, les diferències sónmoltmés
extremes.Alvoltantd’unterçconti-
nua tenintmenys de dos euros dia-
ris. Un 50% en guanya entre dos i
deu. I un 10% té una renda superi-
orals20eurosdiaris.Arabé, aques-
ta desigualtat és el resultat natural
del creixement que, un rere l’altre,
han experimentat tots els països:
primer Europa i Amèrica del Nord,
araÀsia i, ambsort i les institucions
adequades, Llatinoamèrica i l’Àfri-

ca en les pròximes dècades. A mit-
jans del segle XIX, l’holandèsmitjà
feia 160 cmd’alçada –com els espa-
nyols d’abans de l’entrada del sis-
cents–. Quatre o cinc generacions
després l’holandès estàndard en fa
gairebéuns190.Peralspaïsosplens
d’homesbaixets,aquestcreixement
pot semblar una provocació. Però,
en tota justícia, no haurien d’ale-
grar-se del fet que alguns llocs van
trobar fados-centsanysunasortida
a l’escassetat i la fam recurrents en
elmón preindustrial?

La sortida es va dir capitalisme,
que és aquella bèstia que tant indig-
na el senyorHessel i el públic fran-
cès.Abansdelcapitalisme,elmónes
dividia en dues classes: els de dalt i
els de baix. Els de dalt, com els Ro-
manov o els Borbons, governaven
perquè algun avantpassat seu, se-
guint l’estratègia deGaddafi, no ha-
via parat fins a controlar tothom,
ambelpropòsitevidentdemenjarbé
iengendrarfillsbenalts.Inosen’es-
capaven ni els reis catalans: Bernat
Desclot deixamolt clar queJaume I
era “major que altre homun palm”,
vaja, unamena d’holandèsmodern
en ple segle XIII.

Ambl’arribadadelcapitalisme,en
canvi,hanpassat trescoses.Una, les
famílies reials s’han convertit enun
merespectacleperaunpoblemenut
quemata el temps discutint els en-
cantsdelvestitcolorivoridelanúvia
burgesa casada amb l’últim descen-
dent del Gaddafi britànic de torn.
Dos, els de baix, tot i quenohemar-
ribat a tenir les “cames llongues e
dretes e grosses” o els “bells cabells
rossos” de Jaume el Conqueridor,
tenim la panxa plena i els peus ca-
lents. I, tres, el capitalismeha gene-
ratels recursos suficientsper finan-
çar un estat del benestar capaç de
protegir elsmés febles enmoments
decrisieconòmica.Unestatdelben-
estar que, contra el que assegura el
senyorHessel, continuasenttanro-
bust com sempre. D’això, però, en
parlaré en una altra ocasió.
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Si el pamflet de Hessel
és el màxim que l’esquerra
europea pot oferir avui, al
capitalisme (salvatge o no)
li queda una llarga vida


