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MONTSE BATLLE
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Montse Batlle presenta avui (20 h) a
la Casa de Cultura «En busca de la
libertad. Desde la voluntad
secuestrada». El llibre és un recull,
més que d’entrevistes de converses,
amb personalitats prestigioses que
indiquen quin camí seguir a la vida
Existeix, la llibertat?
R La llibertat total, no. Però la llibertat és
un dret que podem somiar, perquè ens
marqui un camí.
P Volem ser lliures, les persones?
R Ens fa por la llibertat perquè en tenim
un concepte erroni. La identifiquem a
deixar enrere tot el que hem estat, i no és
així, això són patrons heretats. El que ens
fa lliures és precisament poder ser un
mateix.
P A l’escola sempre ens repetien que
no s’han de confondre llibertat i llibertinatge. Però jo no ho confonia, preferia el llibertinatge.
R (Riu) De les coses que ens fan disfrutar, del fet plaent, no n’hem de renegar
mai. Bon menjar, bons afectes, bones
amistats... cal reivindicar els plaers del
cos i de la ment. Però els hem d’assolir a
través de la llibertat. I per descomptat,
no han de ser plaers destructius per a nosaltres. Sovint busquem plaers autodestructius... o millor dit, no constructius.
P Llibertat per a què, que deia Lenin.
R Per fer allò que hem de fer. Tots tenim
una tasca a la vida i unes virtuts que ens
ajuden a assolir-la. Però factors polítics,
socials, inclús familiars, ens tenen segrestats.
P Els Jarcha cantaven «libertad sin ira,
y si no la hay, sin duda la habrá». Pecaven d’optimistes?
R Jo sóc optimista. Penso que només
ens falta temps per tal de seguir el camí.
Trigarem més o menys, però hi arribarem. I sí, ho hem de fer sense ira, sense
rancúnies, tot això ens debilita,
P Vostè és lliure?
R (Pensa uns segons) Ara em sento lliure, o almenys amb el màxim de llibertat
per ser el que sempre he sentit que volia
ser. Ara sóc jo mateixa, tinc la vida que
sempre he volgut. És un regal que m’ha
donat la vida. Bé, també m’ho he suat.
P Els ganduls mai serem lliures?
R Els ganduls són intel·ligents, sempre
hi ha temps de fer el que has de fer (riu).
I tampoc no es tracta de fer molt sinó el
que és correcte, propi.
P Llibertat individual o del país?
R Llibertat individual. El país el formen
individus. Sense llibertat individual,
sempre hi haurà països esclaus. La llibertat individual és la més difícil d’aconseguir, més que la d’un país. Només

RECICLEU-ME

«Tots tenim una
tasca a la vida i
unes virtuts que
ens ajuden a
assolir-la»

«Sense llibertat
individual
sempre hi haurà
països esclaus»
quan som responsables de nosaltres
mateixos, ho podem ser d’un país.
P Què ha après escrivint el llibre?
R He après tant! El rellegeixo i encara
aprenc. Per exemple, que hi ha un desig

poderós dins de cadascú, que sovint no
és confortable però és el que hem de fer.
Hem d’escoltar el nostre crit interior. I
hem d’aprendre a verbalitzar els nostres
sentiments, o ens segrestaran.
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uan l’esperit nadalenc
hauria d’impregnar el
clima familiar i laboral
de cordialitat i entesa,
les lluites internes treuen el cap
irremissiblement com tentacles
despietats. A la formació política
Podem li sobren veus discrepants i
li manca l’esperit col·laboratiu d’alguns dels seus líders per evitar la
imatge d’un partit desgovernat i en
aparent deriva deconstructiva.
Com la ficció de Joc de trons, que
ens explica els embolics de les famílies pels interessos de poder
territorial, Podem és un partit de
partits, on les federacions i moviments socials afins estiren cap als
seus propis interessos en lloc de fer
força cap el centre. Del PSOE no cal
dir res més perquè les divisions
continuen amb el suport de Rodríguez Zapatero manifestat públicament a Susana Diaz. Al Regne Unit
també hi ha trifulgues per aconseguir mantenir el poder a qualsevol
preu. Les tibantors familiars a la
Casa Reial dels Windsor són sonores. Malgrat el pacte de silenci que
la reina Isabel II ha imposat a tota
la seva prole, últimament les diferències són ben visibles, imagino
que per esgotament dels seus fills,
ansiosos de poder, veient que la situació continua inamovible. El protagonisme lògic dels ducs de Cambridge, probables successors de la
reina a ocupar el tron, ha deixat en
un segon terme el príncep Andreu,
el segon fill de la monarca, que ha
vist com ell i la seva família han
anat perdent privilegis progressivament. El príncep vol que la seva
mare assigni a les seves dues filles
funcions oficials a temps complet,
subvencionades pel contribuent,
segons publica la premsa britànica.
Tanmateix ha reclamat un nou
allotjament al palau de Kensington,
una petició que ha estat bloquejada pel seu germà, Carles, l’hereu
oficial al tron. Misèries del poder.
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