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Ningú no vol passar per inferior ni
per incompetent. La inferioritat o
la incompetència són sentiments
que et fan percebre a tu mateix ri-
dícul i fins i tot menyspreable. El
temor de córrer el risc de ser con-
templat amb cara d’estúpid o d’in-
desitjable et fa ballar a cavall de la
vergonya i de la culpa. 

Quan t’envaeix una humiliació
tan íntima, d’arrels identitàries, et
sents prejutjat per uns estereotips
negatius que t’han encolomat;
quan et fan creure repetidament
que ets una desgràcia, et sacsegen
l’espontaneïtat, de tal manera que
no goses mostrar-te públicament,
ni t’atreveixes a protestar. El ciu-
tadà, avergonyit, conviu d’amagat
amb el dolor. Aquesta devaluació
del tarannà debilita i obstrueix les
potencialitats, sobretot quan des
dels cercles polítics, mediàtics i co-
mercials es despersonalitzen els in-
tegrants d’una col·lectivitat i,
paral·lelament, s’afavoreixen els
d’una altra de, suposadament, su-
perior. És així com els humans inte-
rioritzem falses realitats, perquè
totes les identitats, sense cap exclu-
sió, són igualment respectables.
Tanmateix, qui té el poder real
deixa implícit allò que cal conside-
rar que és, culturalment, de sentit
comú i allò que fa més nosa que
servei. Aquests sobreentesos són
desencadenants invisibles de desi-
gualtats i desdenys. I, entre alguns
altres efectes, provoquen que una
sensació de nuesa, derrota i solitud
embolcalli sovint els catalanopar-
lants. La vergonya d’ésser és com-
parable a la descoberta in fraganti
d’un farsant. 

Hi ha molts individus, en comu-
nitats històricament subjugades
–com la irlandesa, l’afroamericana,
l’occitana, la guineana...–, que han
interioritzat la vergonya com a tret
fonamental de la seva existència. A
tall d’exemple, el mot xavacà, que
designa una de les llengües criolles
de Filipines, en el nostre vocabula-
ri ha esdevingut un sinònim de
xaró, grotesc, carrincló. Sigui quina
sigui la situació política actual d’a-
quests països, hi ha hagut una

transmissió inadvertida de l’autoo-
di, que s’ha perpetuat com un llast
en les noves generacions. És així
que no es pot entendre el present
dels Països Catalans sense conèixer
els intents de genocidi cultural que
han patit els seus habitants en els
darrers tres segles i les seqüeles
que han quedat enregistrades en el
seu inconscient. 

Ricardo Solfa, Armando Llama -
do, El Viajante són els noms artístics
que Jaume Sisa ha fet servir des de
1984, arran de la seva estada a
Madrid. En declaracions a la prem-
sa, el cantant explica que li sabia
greu ser català, ser de Barcelona:
«Perquè jo he nascut aquí, m’he
criat aquí, els meus pares eren d’a-

quí, els meus avis han nascut aquí,
tinc vint-i-quatre cognoms catalans i
n’estava fart. Tanta catalanitat m’o-
fegava.» Aquest mateix gest ca-
malèonic l’empra Josep Capdevila
quan adopta un nom no català,
Sergio Dalma, per a cantar en cas-
tellà, i també el tenor Josep Car -
reras, quan permet passivament que
li diguin José més enllà de les nos-
tres fronteres. 

«La catalanitat, una identitat sò-
lida» fou un cicle de psicologia pro-
gramat en diferents punts de la nos-
tra geografia. A Carlet (Ribera del
Xúquer), el dissabte 31 de març, s’a-
bordaren aquests atacs contra l’au-
toestima sota el títol «Catalanitat:
vergonya i culpa». 

Sovint hi ha una incapacitat per
a expressar aquest malestar que
tant la vergonya com la culpa pro-
voquen, per raons identitàries, així
com també hi ha una necessitat
desmesurada de fer-se estimar, de
reparar el mea culpa. D’aquesta
manera esdevenim persones fàcil-
ment influenciables. La vulnerabili-
tat afebleix i permet de tenir sota
control mental allò que és presen-
tat pel poder com a socialment in-
quietant i pervers.u

Que surtin de l’armari de les
vergonyes
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Per a entendre el present dels
Països Catalans cal conèixer

els intents de genocidi cultural
dels darrers tres segles i les se-
qüeles que han deixat en l’in-

conscient de la població


