
nombroses regles gramaticals que Petit aspecte, com un qualificat document de 
formulava en antítesi perfecta de la norma primera fila de cara a estudiar sense 
fabriana (com ara la de l'ús de la preposició prejudicis i des de perspectives noves, com 
a en complements directes o la de les apuntaGinebra ($p. 71), quines hanestat 
seqüencies d'adverbis en ment, posem per les idees dels catalans en materia de 
cas), hauria estat un inútil pecat de lesa correcció lingüística. 
cronologia. El que sí que convk és consi- 
derar la gramatica de Petit, en aquest SEBASTA BONET 
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Ediciones &era («alteran en relació amb 
quin nos?) han tingut l'encert de publicar, amb 
un «&tudio preliminar» (segons consta a la 
portada; a la p. 9 és una ((Introduccidn))) 
d'Antonio Santamaría, «una apretada 
sekccidn» (p. 109) de textos de diversos autors 
integrants o simpatiaants de I'autodenominat 
Foro Babel, així com els dos ~manifesto~) que 
aquest ha donat a coneixer fins ara, amb la 
relació nominal dels qui els han subscrit. 
Un dels avantatges d'aquesta iniciativa és 
d'aplegar en volum una part significativa 
d'un material en principi dispers, arnb el 
subsegüent estalvi de temps per a tothom 
qui, com a simple lector o com a professional 
de la recerca, estigui interessat en l'estudi 
d'una determinada vessant del conflicte 
linguístic en que es debat l'actual societat 

catalana. Altrament, gracies a aquesta 
publicació, sera més injustificable alelegar 
ignorancia sobre que pot produir-se en 
l'esdevenidor si mai els responsables del 
Foro accedeixen a un poder que els perrneti 
passar de les paraules dels seus articles als 
actes que indefectiblement es derivarien 
d'aquestes. No és aquest, dona ,  el mateix 
gran mkrit del Mein kárnpf ?Al capdavall, 
res del que es va esdevenir després no hi 
havia estat omks, tot hi era apuntat d'una 
manera o altra ... 

En síntesi, les grans idees vertebradores 
del Foro Babel, amb algunes de les possibles 
objeccions corresponents, s6n les que 
segueixen: 

a) Catalunya és una societat histbricament 
bilingüe, on el castella hi ha estat i hi és, de 



sempre, tan natural (o propi) com el mateix 
catali (vegeu, a td d'exemple, les afirmacions 
a les ps. 161, 178, 214, 286). -Si aixb és 
així, cal demanar-se llavors per que ja des 
de la Nova Planta (1716) s'ha procedit des 
del poder d'Estat espanyol a una persecució 
política implacable de la llengua catalana. 
Quina necessitat hi havia d'imposar a 
Catalunya el castella a sang i a foc si aquest 
ja hi era tan habitual i espontani? 

6) A hores d'ara, en I'actual regim de 
democracia formal, «se puede decir que la 
situación de excepcionalidad ha sido superaáa 
y el catalán ha entrado en una fase de 
normalidad» (p. 286). -Qui i segons quk 
ho dictamina aixb? Un grup d'opinió o un 
govern democriticament elegit? Consisteix 
la ((normalitat)) en el fet que la llengua ja 
no estigui penalitzada, tsr i que continuy 
en diversos ambits de la interacció social 
(judicial, mercantil, mediitic, Iúdic, etc.) 
en condicions de  franca i ostensible 
inferioritat resDecte al castell?i? 

c) En conseqüencia, qualsevol presa de 
posició en favor de la llengua catalana (p. 37), 
tota mesura política tendent d'una manera 
activa al foment d'aquesta (ps. 207-208), 
comporten apostar pel «monolingüismo» de 
la societat catalana (p. 292). -Una tal 
acusació, proferida de manera especial 
contra la Generalitat, pero també contra 
partits (el PSUC, p. 24) i polítics concrets 
(el mateix Obiols!, p. 125), delata com cap 
altra la disposició mental i psicolbgica dels 
aui. des de la falsedat més absoluta. no 
I - 

dubten a formular-la, i posa en relleu un - A 

cop més la pertinencia de la vella dita: ningú 
no té més por de ser robat que el Iladre; o, 
per dir-ho en castelli, que fa rodolí: (piensa 
e¿ ladrón, todos sean de spr condición». 

d) L'antídot llavors contra aquest 
«monoling~ismo» esti en el suport decidit al 
«bilingüismo, el auténtico hecho dijhencial de 
nuestro p a b  (p. 296). -On eren, per cert, 
aquests sobtats defensors del bilingüisme 
durant les quatre llargues dkcades on aquí 
irnperava oficialmentpor kfu..rza de las armas 
només el monolingüisme més granític? 

Quants d'ells a hores d'ara practiquen 
habitualment el tal bilingüisme? A qui 
pretenen ensarronar amb aquest grand mot 
que no designa en el fons sin6 la fase previa 
a la monolingüització total en benefici de 
la llengua dominadora?' 

Els supbsits profunds de que arrenca tot 
aquest plantejament tebric -ja bé siguin 
assumits de manera conscient o inconscient 
pels qui hi advoquen- no deixen lloc a 
dubtes sobre els resultats prictics a que 
n'emmenaria I'aplicació: es tracta de fer 
inviable qualsevol possibilitat de capgirament 
efectiu de I'actual situació lingüística de la 
societat catalana, no en el sentit pretks per 
Foro Babel de convertir aquesta en monolingüe 
catalana -a que trauria cap aixb en un món 
cada cop més poliglot excepció feta de 
1'Espanya imperial?-, sin6 en el sentit de 
restituir-hi el catala corn a llengua prioritaria 
en la regulació dels processos d'integració i, 
per tant, d'ascens (o estancament, o descens) 
socioeconbmics. 

O dit altrament: Foro Babel no té, en 
primer Iloc, el menor escrúpol a capitalirzar 
les rendes que, en termes d'espanyolització 
progressiva de la societat catalana, s'han 
derivat de les dues dictadures d'aquest segle 
i, en un passat no  tan recent, de  la 
persecució iniciada ja a comencaments del 
segle MII i prosseguida pricticament sense 
interrupció fins a tocar dels nostres dies; 
d'aquí que, per boca del compilador 
d'aquesta antologia, el Foro desqualifiqui 
la simple menció d'aquest genocidi secular 
titllant-la de «vieja cantilena)) (p. 76) i 
experimenti fastig davant el fet de «recordar 
por enésima vez opresión franquista contra 
el catalán), (p. 84) -al capdavall, corn 
sovint ha remarcat mestre Pierre Vilar, «la 

1. Cal remarcar que, en un gest de cara a la 
g+ria, el llibre aquí ressenyat ha a aregut també 
editat en unaversió en catalh, amb traLcci6 a aquesta 
llengua del text diguem-ne instrumental del curador, 
pero no pas dels textos objectuals ori inhriament ... publicats en espanyol: «avantatges» del ilinguisme 
unidireccional preconitzat per Babel, ja que en la 
versió en castellh fins i tot els textos a areguts d'antuvi 
en catala són reproduits en la tralucció espanyola 
corresponent. 
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histbria és feta d'allb que uns volen oblidar 
i uns altres no poden oblidarn. 

En segon lloc, i de manera conseqüent 
amb el fet d'acceptar la casteilaninació de 
Catalunya a través dels rnitjans violents amb 
que s'ha consurnat, Foro Babel rebutja la 
possible recatalanització del país rnitjanpnt 
I'aplicació de recursos pacífics corn ara les 
lleis de norrnalinació lingüística dictades per 
un Parlament elegit dernocriticament a les 
urnes; d'aquí que no pari &invocar el fet, 
innegablernent cert, que a hores d'ara la 
rneitat de la població del Principat 6s 
hispanbfona (ps. 14-15,130,155,188,199, 
221, 286), i que ho faci corn si aquesta 
circurnstincia, d'allb rnés respectable i 
comprensible, hagués de ser un irnpedirnent 
per a la plena integtació lingüística d'aquesta 
considerable rnassa dernografica en el seu 
país d'acollida o de naixenca; en reaiitat, 
d'irnpedirnent ho és nornés pera Foro Babel 
i per als representants del colonialisrne 

col.laboradors, per una nbmina de personatges 
on figuren, entre d'altres, I'anarco funcionari 
expedientat per ernpaitament sexual de les 
alurnnes, els fills d'un sicofanta il.lustre 
(i.lustre no pel seu col~laboracionisrne sin6 
per qui en va ser la principal víctima), 
I'excapelli reciclat de progre a reprogre, 
I'esquerranós de casa bona traurnatitzat 
encara per allb que si «el catalán es la lengua 
de la burguesía», la cratredritricra de tot de 
belles virtuts rnaridada arnb un insigne 
Acadkmico de la Lengua, I'hispanista 
jacobinitzat, el cratredritric de teoria de 
literatures sublirns (o de teories sublirns de 
la literatura?), escriptoresses espanyoles 

posa en relleu la seva displicent ignorancia sobre el 
particular; anomena la Universitat Autbnoma, en 
castella, segons el seu lloc d'ubicació i no segons el 
seu nom real i oficial a tots els efectes ( .37); rebateja 
els Estudis Universitaris Catdms (p. (P7) i, encara, fa 
dependre de la Conselleria d'Ensenyament, i no de 
la de Cultura. la creació de la Direcció General de 

es-panyol i d s  ranci, en la mesura que Política ~ i n ~ ü i s t i c a  de la Generalitat (ps. 46-47); en 
I ' h b i t  concernent I'onomhstica, trabuca les inicias atOrflen a la una dimensió del nom de fonts de Badia i Margarit (p. 17). v e  

rnerarnent tribal -constreta per tant a ser suit prou rnés ben parat encara que el de Joaquim 
norn& uansrnesa de pares a fils dins el peto, Arenas i el d'Eliseu Climent, que apareixen 

degudament castellaninats (ps. 58 i 77 respec.), com 
pas ensen~ada a tOthOrn en Ilarnpli també ho fan els to bnims de ciutats com Terrassa 

conjunt de la societat- i, tarnbé, en la (p. 32) i 1 ' ~ o s ~ i t a E t  de Llobregat (p. 106) i de 

que malden per instrurnentalitzar c o m a v e s  com el Baix Llobregat (ps. 81, 106) i 
I'Emporda (p. 106); la cirereta d'aquest ambit ks, 

tot aquest contingent de població no tanmateix, la conversió del coenom Prenafeta en 
integráda a tal1 de possible nou cavall de 
~ r o &  a I'espera de un nuevo amanecer. 

Fins aquí, per tant, i en els seus aspectes 
essencials (i mai rnés ben utilitzat aquí el 
tal adjectiu), una de tantes prossecucions 
de l'inveterat discurs gloto~gic espanyol, 
avalat en aquest cas, corn a-curador del 
recull, per un obscur periodista rnelillenc 
establert a Catalunya2 i, en tant que 

2. L'«Estudio» o la «Introducción>> &Antonio 
Santamarla 6s d'antuvi una festa per a qualsevol 
teratbleg: tot deixant de banda les errates mecaniques 
de rigor, ens trobem que, en I'ambit prbpiament 
referencial, hi engendra un nou concepte, el de 
«disglosia» (p. 12, amb dues ocurrkncies); s'equivoca 
amb la data de la Nova Planta (ibldem) i remet a un 
passat indeterminar, molt mis recent que no és, la 
del sorgiment de la denominació ~Paisos Catalansn 
(p.14), que es remunta com a minim al 1876; 
enumera cabticament, sense I'ordenació cronolbgica 
pertinent, escriptors medievals (p. 1 l), cosa que, ates 
tambk els que cita d'entre els contemporanis (p. 16), 

NPeñafreta. (! p. 45), i el sacrileg el fet que al obre 
babklic Rafael Ndíia li desaparegui (horrcsco r&rcn.r!) 
la ñ del cognom en benefici d'una trista n (p. 72); en 
I'ambit estrictament lingüistic, atorga un sentir 
improcedent, per anacrbnic en el context on 
apareixen, als termes ururalimción~ i «ilustradon, (p. 
11) i, en un moment excels, tradueix el que el text 
original en catalh deia «un hom va empescar-se» per 
«un nombre se coló» (p. 37). amb totes les interpretacions 
malvolents a que una tal deturpació es presta en ploma 
d'aquest esforpt torsimany. (Val a dir, a més, que, en 
la resta de textos aplegats, dues perles im agables 
destaquen amb pes especific: a la p. 113, el ~ R i l ~ s o ~ h o  
per antonomasia dels nostres dies converteix el 
pseudbnim d'Eugeni d'Ors en «Xenúca>, i a la 209 el 
constitucionalista mis constitucional de totes les 
constitucions que es f m  i es desfan comet un lapsus 
calami d'antologia freudiana, ja que on pel context 
és evident que havia de dir «argumentos racionales», 
hi figura «argumentos nacionalen)!). 

Altrament, I'aportació aquesta de Santamaria, 
destinada a fornir-nos la seva esbiaixada visió de la 
histbria lingüística de Catalunya entre el 1960 i el 
1992 i a reportar-nos la gknesi i la histbria del Foro 
Babel (1990-1998), no va més enlla del paper vicari 
de lubrificar el bloc dur constituit pels textos escollits. 



afeixugades sota el pes de cognoms catalans, Hi ha una capacitat de veure la brossa en 
el predicador de I'apocalipsi titinic per a I'ull d'altri perb no pas la biga en el propi, ja 
Barcelona i per extensió per a tot Catalunya, que tots els retrets prodigats al nacionalisme 
el plan<;ó &un destacat capitost indígena de catali per mitji de la invocació d'acreditats 
la Falange, etc., fins a confegir un bigarrat estudiosos del nacionalisme en general (ps. 
mosaic de veus que semblen recompondre 41, 54, 107, 182, 184) són perfectament 
altre csp la vella unidad de destino en lo referibles, en versió sanguinhiament corregida 
universal. i augmentada, a I'espanyol d'ara i de sempre; 

Res de nou sota el sol, doncs. Si no fos i escandaliaar-se, prkviamanipulació de I'obra 
perque tot aquest cagaferro ideolbgic, ve11 de Marfany (ps. 67-69), perquk aquest país 
si més no com el gran Quevedo, ens arriba s'inventi tradicions (ibídem, també ps. 52- 
ara embolcallat d'una cel.lofana retorico- 53) no és sin6 una ben farisaica manera de 
conceptual pretesament d'esquerres. donar a entendre que, en aquest camp, el 

Hi ha, així, un desmarcament formal, monopoli hegembnic ha de continar essent 
mal que només sigui a tal1 de concessio, del atribut exclusiu de la nacidn española. 
franquisme (ps. 15-16) i, fins i tot, d'ultres Hi ha una equiparació grotesca, a copia 
notoris -companys tanmateix d'identica d'aberrant, entre franquisme i pujolisme (p. 
causa lingüística i nacional que el Foro 114), i una entusiisticament reiterada 
Babel- com ara I'advocat Esteban Gómez ad nauseam de la famosa portada d'un diari 
Kovira i el columnista Federico Jiménez no pecisament d'esquerres, la de I'«ABC» de 
Lssantos (p. 42) -pero la cosa acaba aquí, 1 2-IX- 1993, segons la qual la política 
ja que la coincidkncia amb els plantejaments lingüística de la Generalitat consistiria en un 
&Alejo Vidal-Quadras, líder del PP, esdevé ((igual que con Franco pero al revks) (ps. 136, 
mis que explícita (ps. 59-63, 125-126). 156, 179,203,206), la qual cosa evidencia 

Hi ha un establiment de relació igualithia un cop més la incapacitat de Foro Babel de 
entre catalanisme i «ideología» (ps. 1 1, 13 1, pensar altrament que el lladre de la dita i, 
221,292-293,294-295) i entre aquest i un doncs, la seva indefugible necessitat de 
anomenat «nacionalismo identitarion (ps. concebre en termes de revengisme i de 
13, 40, 59, 222), tot i que els portaveus presentar com una agressió el que no és sin6 
del tal Foro no parin en els seus escrits de un intent de retornar gradualment i sense 
segregar semblantment ideologia -tant en trencadissa a la societat catalana el que li ha 
el sentit que atorga al terme el marxisme estat brutalment arrabassat per la forp. 
vulgar, que és I'exhibit per Babel, com en Hi ha, en definitiva, en virtut d'aquest 
el que li atorga el marxisr~ie científic- i rabejament en el ve11 tbpic del món al revés, 
&apelalar també, vés per on, a la identidad una apropiació descarada del discurs 
de la població hispanbfona resident a reivindicatiu del catalanisme histbric, que es 
Catalunya (p. 286). veu tot d'una elevat a la categoria de bow' al 

Hi ha una desqualificació del catalanisme mateix temps que li fan retret de complaure's 
de la codició governant des de la Generalitat en el victimisme just els qui, havent estat 
per allb que té certament de conservador (ps. secularment botxins, no vacil.len ara tampoc 
34-37), i una ignorancia interesada del grau a donar-se-les cínicament de víctimes ells 
de progressisme que aquest catalanisme de mateixos (ps. 188,205-206). 
dretes - q u e  no és pas ni de molt tot allb Perb és encara d'una esquerranositat apta 
que s'entén per catalanisme- revestia i només ja per enganyar els més incauts 
revesteix encara envers altres formacions I'esbombada que es fa de grans conceptes de 
sociopolítiques que, com ara la majoria filiació inequívocament burgesa (igualtat, 
d'espanyoles, mai no han anat gaire més enlli Ilibertat, tolerancia), i dels quals Foro Babel 
del caciquisme i del feudalisme ancestrals. es limita a fer un ús tan hipostatitzat i 
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purament formulista com el que n'ha fet 
histbricament le tiers ktat. 

Per aixb, en nom de la igualtat, Foro 
Babel posa el crit al cel davant la política 
d'immersió lingüística i la seva traducció - 
practica en una presencia en principi 
superior del catala per sobre del castelli a 
les aules (ps. 293, 296); pero fa muts i a la 
gabia davant I'aclaparadora omnipresencia 
de l'espanyol en tot d'altres imbits no 
menys importants que I'escolar i on la 
llengua del país amb prou feines hi té un 
paper testimonial. 1 és que sota declaracions 
pretesament igualitaries, Foro Babel esta 
convencut en el més íntim de la radical 
diferencia entre totes dues llengües, d'acord 
amb la mateixa distancia incoAnensurable 
aue hi hauria també entre «la inexorable 
realidad de España)) i ((la genuina realidad 
catalana)) (p. 1 13), és a dir, entre l'essencia 
immutable i el tipisme folklbric. 

Per aixb. en nom de la liibertat, Foro Babel 
clama pel dret dels ciutadans (((ni existen las 
patrias, sino los ci&non), p. 227) a triar la 
llengua en que volen ser educats i atesos i en 
que decideixin de desimboldre's arreu (ps. 
288,291,296) i carrega contra qualsevol llei 
d'usos lingiístics aprovada pel Parlament (ps. 
134- 135, 158-1 59); pero fa ulls clucs davant 
una Constitucidn que inferioritza el catala, en 
considerar-ne el coneixement un dret, enfront 
del castella, el coneixement del qual és un 
deure, i que, no pas atenent als drets dels 
ciutadans, sinó als límits territorials, imposa 
en conseqüencia I'oficialitat de i'espanyol 
arreu de la superfície nacional mentre que 
relega la del catala, en el cas que un ciutada 
voluntAriament la invoaui. als confins estrictes 
de la comunidad. La kbértat defensada per 
Foro Babel és la mateixa que la del capitalisme 
més salvatge, o sigui la del peix gros de menjar- 
se el xic -i de fer-ho sense el menor emDatx 
de possible mala consciencia. 

Per aixb, en nom de la tolerancia, Foro 
Babel s'omple la boca, generós, de com 
importa atorgar-li al catala «un trato 
especial)) (ps. 132, 162) i una (proteccidn)) 
(ps. 215, 287), perquk és una ((lengua 

minoritaria» (ibídem) i perque, en definitiva, 
es tracta precisament que continui essent-ho; 
perb ignora a gratcient que la tolerancia -un 
concepte tan fal-lacment idealitzat- és 
precisament pauimoni dels poderosos, raó per 
la qual la redamen els qui en un moment donat 
se saben febles (o s'hi creuen o volen fer que els 
hi creguin, com en el cas dels espanyols 
temorosos &un posible redrepnent del cada 
a Catalunya) i la rebutgen els qui aspiren a 
emancipar-se d'un tutelatge tingut per tan 
injust com innecessari (com en el cas dels 
catalans que volen per a la seva llengua 
una plenitud d'ús que la faci estalvia de 
subordinació a qualsevol altra). Des 
d'aquest punt de vista, tot el conflicte 
lingüístic de Catalunya podria ser resumit 
en la qüestió de quina llengua ha de poder 
estar en condicions de tolerar gracio- 
sament i magndnima l'altra. 

Aitrament, i en relació amb els aspectes 
discursius d'aquest magma ideolbgic, és 
s imptomit ic  de  comprovar com s'hi 
alternen indistintament les tres grans 
estrategies de la persuasió. 

Trobem de preferencia l'estrategia de la 
instrucció en ploma dels qui malden per 
alliconar-nos sobre les suposades inepcies 
formals del catala, d'on tacitament se 
n'inferiria la inferioritat operativa en relació 
amb el castella. És la incomoditat d'un 
llenguatge percebut en el fons, per deliberada 
insipiencia, com a irremissiblement arcaitzant 
(ps. 164-167) o, de manera encara més 
falsejadora, com a «pompeufabresco» (p. 49), 
amb la subsegüent petició de principi en favor 
d'una llengua com mes acostada als models 
castellans miilor (ibídem, tarnbé ps. 186-1 87). 

L'estrategia de la sanció, de molt la més 
esgrimida, és la que advertek del greu risc 
de «ji.actura sociab (p. 119) per causa de la 
política lingüística seguida perla Generalitat 
i que amenaca, en conseqüencia, amb «juego 
real» (ibídem) i amb (potenciales co~zflictos 
&turos» (p. 129), que el catala es converteixi 
«en motivo de agresidn y discordia)) (p. 1 5 8), 
que es pugui ((debilitar [el catala])) i 
«derprestigzar su uso» (p. 171), que s'arribi a 



((generar una reacción de s ipo inverso» (p. 
218) i, cosa la més important, que es 
provoqui «enemistad con el resto de espan'olen> 
(p. 292).-S'ha plantejat mai Foro Babel, 
ni que sigui en I'ambit purament tebric, que 
una tal repulsa pogués provenir de catalans 
descontents amb la tímida normalització 
lingüística pronioguda des de la Generalitat? 
S'ha demanat sobre les raons que fan aquesta 
possibilitat altament improbable, tant com 
la fan de previsible si els seus protagonistes 
són els qui tenen tot el poder demografic, 
judicial i, en definitiva, militar al darrere? 

Prou més subtil, per menys barroera i 
majorment capciosa, 6s la tercera estrategia, 
l'altruista. Independentment d'algunes 
mostres esparses amb coartada sentimen- 
taloide (ps. 135-136, 140-141, 142-145), 
sens dubte la seva manifestació més nítida 
6s el cant ditirambic al Ilenguatge, a la 
Humanitat, a la Patria i a tot el que pugui 
ser cantat des del tronat universalisme de la 
capollancia rousseauniana i, en darrer terme, 
maragalliana -la de don Joan, car I'altre 
no esta per aquests broa (ps. 15 1-1 53). 

Sort encara, per posar fre a tanta 
malvestat nacionalista i als perjudicis que, 
segons Foro Babel, se'n deriven per a la 
situació lingüística del país, que ((contra 
la Cataluña profunda, conservadora y 
catdlica de Pujol)) es dreca ((la ciudad 
cosmopolita, moderna y laica que encarna 
Maragall)) (p. 5 l ) ,  els «planteamientos» del 
qual ((intentan porprimera vez sacudirse los 
tópicos del nacionalismo identitario a l  que 
ideológicamente ha estado sometido el PSC 
y plantear su propio modelo de país» (p. 

106). Ateses unes tals afirmacions, i atesa 
també la resposta d'un altre babtlic, 
conspicu entre els conspicus, que, en una 
entrevista a -ves qui ho havia de dir- 
I'«Avui» (8-VII- 1999), amollava categbric 
que, remei a tot aixb, s'hi posava ((votant 
Maragall)), caldra convenir que tot plegat 
no esta gens malament per als qui no  
s'estan de subscriure que «hacefalta una 
política lingirística que no sea lingüística 
política» (p. 141) i que, conseqüents amb 
un tal sofisma, no paren de pregonar 
l'anacionalisme de les seves conviccions 
-amb identic zel a aquel1 amb qu t  la 
majoria dels seus pares, en un antany més 
gloriós, reivindicaven per a si la categoria 
de ((apolítics)). 

En conclusió: les tesis de Foro Babel no 
aspiren sinó a la racionalització del derecho 
de conquista en termes més posats al dia, més 
digeribles, que aquells de que s'havien servit 
tradicionalment els Millán Astray, Queipo 
de Llano, Serrano Súfier, etc. Per primer cop, 
i aquest llibre n'és un prova fefaent, el 
colonialisme espanyol juga a voler fer ús de 
la forca de les raons per justificar la seva 
actuació; Ilastima només que les raons 
adduides siguin tan inconsistents -tan 
facilment reversibles en contra del discurs 
oportunista de qut ara es fa gala-; i llhtima 
també, i alguna cosa més, que, com ara i 
sempre, el tal colonialisme parli des de la 
profunda certesa que, si mai conve, sempre 
podri tornar a brandar les raons de la forca, 
es diguin Brunete o GAL. 

Algú dubta del costat en que es posarien 
en una tal avinentesa els del Foro Babel? 


