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Ser o no ser, aquesta és la qüestió      9-05-05 
 

Es fa molt difícil saber com són o com pensen les persones, i a vegades les jutgem 
equivocadament i d’acord amb les nostres apreciacions, que sovint poden ser ben errònies. 
 

- Em pensava que eres antiamericà – em va dir en Pere en un dinar d’amics. 
Jo diria -- també em puc equivocar -- que en Pere és botifler. Com que jo sóc 

antiespanyol, per deducció en Pere es devia pensar que jo era anti moltes coses. 
 

Sempre he admirat els americans, el seu pragmatisme i el seu patriotisme. Encara que 
a vegades cometin errors, en moments clau sempre han estat disposats a defensar la 
democràcia. 
 

- Tu lo que querrías es que las mujeres sólo estuvieran en la cocina – em va dir el meu 
consogre holandès en una sobretaula del dinar de comunió de dues nétes nostres, l’Adriana i 
la Laia. 

- Él no ha dicho esto – va corregir la Teresa, muller d’en Jan.  
- Lo que yo pienso es que con tanto feminismo e igualdad entre sexos, las mujeres 

corren el riesgo de perder la feminidad y para mí esto es muy lamentable. 
 

-  Ell faria fora de Catalunya tots els que no són catalans – diu de mi la Mariàngels en 
moltes ocasions. 
 

Són deduccions seves. No solament no he dit mai aquesta barbaritat, sinó que no ho 
he ni pensat mai. Altra cosa és el que dic i penso: tots els que estan aquí, o en un altre país 
que no és el seu, s’haurien d’integrar al país que els acull. El gran problema és que la meitat 
dels habitants de Catalunya no es consideren acollits, sinó que per a ells això és Espanya, 
que vol dir casa seva, i un percentatge molt gran passen totalment de la integració. No en 
tenen cap necessitat, ni s’hi consideren obligats. 
    

 


