Deixeu Colom en pau
Què hem de fer a Barcelona, canviar el nom del carrer Roger de Flor? I el del carrer dels
Almogàvers? Si ho pregunteu a un grec, que encara invoca la venjança catalana per
espantar les criatures, potser sí.
Com s'explica que Stalin tingués una flaca tan gran per Ivan el Terrible, políticament a
les seves antípodes – o no -, tanta que el fenomen fins i tot ha merescut l'estudi amb
llibres monogràfics (com ara 'The Cult of Ivan the Terrible in Stalin's Russia', editat per
Macmillan)?
Com és que els russos d'avui, tot i haver estat degudament desestalinitzats, celebren
tanmateix el líder de la lluita contra el nazisme en el front oriental?
Què hem de fer? Blasmar tots els dirigents catalans, de Guifré el Pilós a Martí l’Humà,
passant per Jaume I, perquè van fer llurs conquestes mitjançant les armes i no
mitjançant coreografies com intentem fer els catalans d’avui?
Ens hem d’adherir a la visió de Gandhi com un racista que, en la seva llarga estada a
Sudàfrica, defensava els drets dels indis que hi vivien i alhora ignorava la marginació
dels negres en el seu propi país?
I, arribat el cas, hem de defensar que jueus, cristians i musulmans a l’ensems hagin de
renegar de l’herència moral de Moisès perquè en el novè manament, i atenent a la
literalitat de les paraules, tant a l’Èxode com al Deuteronomi, es considera la dona una
propietat de l’home i a més s’hi accepta l’esclavitud?
Totes les persones, històriques o no, són polièdriques, i les condemnes absolutes són
tan absurdes com les adhesions indiscutibles. I el mateix es pot dir de judici sobre els
fets, i més si es fan descontextualitzant-los de l'època en què han viscut.
Caldria doncs que tothom entengués que les interpretacions absolutes, literals i fora de
context, lluny de crear formes de convivència més desitjables, són sovint la porta
d’entrada de totes els abusos i de totes les dictadures.
Deixeu doncs en pau el pobre Colom, que prou pena té que en potinegin tant la història,
els uns per massa poc i els altres per massa.
Colom era un audaç aventurer que va descobrir tot un continent, però que ho va fer per
error, ja que considerava la Terra molt més petita que no és. I no va trobar ni or ni
plata. I fou un pèssim governant. Per la resta, ha de ser jutjat com a persona del seu
temps, no pas amb paràmetres del segle XXI (d'altra banda més teòrics que reals, com
veiem cada dia a les notícies).
13/6/2020

