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E D I T O R I A L

El pas dels mesos fa palès que la crisi econòmica d’abast in-
ternacional que es va desencadenar sobtadament a la darreria de 
2008 amara l’horitzó d’expectatives socials i individuals, deter-
mina la dissort de molta gent, condiciona la política i dibuixa un 
panorama d’incertesa els efectes de la qual encara no es poden 
albirar. Però sí que es poden sospitar, i bé podríem afi rmar que 
com més temps es mantinga la incertesa, pitjors i més desesta-
bilitzadors seran aquests efectes en tots els ordres. A hores d’ara 
és impossible saber si els diversos plans de salvament, alguns de 
dimensió imponent, adreçats a fer surar un sistema fi nancer en 
fallida seran efi caços o no. Potser la restauració de la confi ança, 
apuntalada amb un volum tan gran de recursos públics, induirà 
una recuperació econòmica més o menys intensa, i s’aturarà la 
destrucció d’ocupació i els negatius efectes en cadena que s’es-
tenen a les economies d’arreu del món. Llavors, i en la millor 
de les hipòtesis, la situació actual hauria estat una crisi de curta 
durada, un parèntesi, i no l’inici d’una depressió prolongada. 
No es pot saber a hores d’ara, tan sols podem conjecturar. En 
principi, sembla que l’època del neoliberalisme a ultrança i de la 
desregulació s’ha acabat. I que alguna mena de reestructuració 
profunda de l’economia mundial i els seus fl uxos i interrela-
cions haurà de produir-se. Es debatrà sobre models alternatius, 
noves fonts d’energia o sobre la hipòtesi del decreixement, amb 
tantes implicacions tan interessants com problemàtiques. Potser 
algunes coses no canviaran gens, i tornarem al business as usual. 
No sembla raonable. Ara, en qualsevol cas, hi ha raons sòlides 
per a pensar que el cicle anterior d’expansió temerària del crèdit 
i de bombolla immobiliària no tornarà. I això té conseqüències 
importants en el nostre entorn.

Perquè l’esfondrament d’un model de creixement econòmic 
basat precisament en aquests eixos, presentat irrefl exivament 
com una panacea de solidesa i èxit sense parió, obre tota mena 
d’interrogants. Especialment en àrees, com el País Valencià, on 
la construcció hi havia estat el deus ex machina de tota una 
dinàmica social i política, ara tocada de mort. Ací els trets més 
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aberrants del model econòmic espanyol (que ha descurat l’edu-
cació, la formació, el capital humà, la recerca i la innovació, la 
productivitat i el valor afegit, malgrat totes les declaracions i 
tots els advertiments dels experts) han batut el ple. Una mena 
d’inèrcia amb aspectes suïcides explica la calma aparent amb 
què s’acull ara com ara un daltabaix econòmic i social que no 
trigarà a comportar greus conseqüències polítiques.

La crisi econòmica –que afecta sobretot, de moment, el 
sector de la construcció, l’automoció i els mitjans de comuni-
cació– escampa en ones concèntriques els seus efectes desesta-
bilitzadors. El govern central aguanta com pot, alhora que pren 
iniciatives d’alt risc, que al seu torn contribuiran a accentuar la 
desestabilització del conjunt, i potser a acurtar la seua durada. 
La manca d’una política clara d’aliances, l’aposta per un pacte 
amb el PP al País Basc, l’allunyament del plantejament fede-
ralitzant inicial, la no solució de la qüestió del fi nançament, 
l’alineament en aspectes importants amb el neonacionalisme 
espanyol, tot plegat són mals auguris. Com sempre, agreujats al 
país de l’exageració: la nova deriva provincialista dels socialis-
tes valencians, els dubtes quant al component de País, la recerca 
de nous consensos amb la dreta en la qüestió de l’urbanisme i de 
l’aigua, o de la gestió privada dels serveis públics, tot plegat 
desdibuixa els perfi ls d’una alternativa. Una alternativa que, en 
confl uència amb altres que també tenen molt a dir, i sobretot 
amb les forces socials que metabolitzen el descontentament i les 
expectatives d’un canvi en profunditat, seria més necessària que 
mai. En un context marcat per la urgència imperiosa d’un nou 
escenari econòmic i social i per l’exigència de renovació radical 
de les institucions i de la vida pública, per tal de superar la cor-
rupció enquistada i el sectarisme sense precedents que gairebé 
ha comportat el naufragi democràtic a casa nostra. Ara bé, si de 
veritat hi ha pulsió de canvi en aquesta societat, moltes coses es 
transformaran, i no en sortirà indemne un esquema polític que, 
segons com, podria aparèixer com a corresponsable.



August Sander (1927), Músics de carrer
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1

Des de fa uns quants anys, Habermas 
proposa la quadratura del cercle: atenir-se 
als principis democraticoliberals segons 
una versió republicana exigent (rigorosa 
neutralitat de l’Estat pel que fa a creences, 
ideologies i visions del món; sobirania efec-
tiva –delegada/participada– de tots i cada 
un; deliberació amb arguments racionals 
universalment accessibles; necessitat d’un 
ethos constitucional difús i fi ns i tot quasi 
omnipresent) i al mateix temps reconèixer 
les «raons» religioses com a tals –és a dir, 
les argumentacions i les motivacions polí-
tiques que fan recurs a Déu– no sols com 
a legítimes, sinó també com a útils i fi ns i 
tot imprescindibles en el marc de la convi-
vència democraticoliberal.

Paolo Flores d’Arcais

Paolo Flores d’Arcais és fi lòsof, director de la revista 
MicroMegas. Autor, entre altres, d’Etica senza fede 
(Einaudi, 1992), L’individuo libertario (Einaudi, 
1999), Il sovrano e il dissidente (Garzanti, 2004), 
Hannah Arendt. Esistenza e libertà, autenticità e 
politica (2006) i (amb M. Onfray i G. Vattimo) Atei 
o credenti? (2007).

∗ Els números entre parèntesi indiquen la pàgina de les 
citacions, que corresponen a l’obra de Jürgen Haber-
mas, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 2005.

Aquest reconeixement comporta també, 
segons Habermas, el deure per part dels 
ciutadans no creients de traduir en termes 
laics les «intuïcions» i les «raons» que el 
ciutadà religiós només sap expressar en 
termes derivats de la seua experiència de fe. 
En absència d’aquesta actitud cooperativa 
el ciutadà creient suportaria de manera 
asimètrica –respecte del laic– la càrrega de 
la tolerància envers les visions del món 
concurrents: patiria una discriminació.

Més encara. El ciutadà sense fe religio-
sa hauria de reconèixer «un potencial de 
veritat» també en les «visions religioses del 
món» (118).∗ Hauria d’«obrir-se» (138) a 
aquesta possible veritat. En l’escalada haber-
masiana d’elogi civicodemocratic cap a les 
fes religioses, no hi hauria prou de «tributar 
un reconeixement públic a les comunitats 
religioses per la contribució funcional que 
fan a la reproducció de motivacions i acti-
tuds desitjables» (116). La modernitat ha 
de ser viscuda normativament pels laics com 
«un procés complementari d’aprenentatge» 
(16) en el qual «per al ciutadà insensible a la 
religió» és imperativa «l’exhortació a defi nir 
autocríticament la relació entre fe i saber des 
de la perspectiva del saber universal» (118), 
bandejant doncs l’ateisme tradicional. I tot 
plegat en el marc d’un més general «exerci ci 
d’una consideració autorefl exiva dels lí -
mits de la Il·lustració» (117-118) que me-

Onze tesis contra Habermas
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naria a una «superació autorefl exiva de 
l’autocomprensió de la modernitat mar-
cada per un laïcisme esclerotitzat i exclu-
sivista» (145).

El preàmbul sobre patriotisme constitu-
cional on la convivència és regulada «amb 
els mitjans del dret positiu, autònomament 
i racional» (126), etsi Deus non daretur [com 
si Déu no existís], és així tombat inevitable-
ment per Habermas, quan invoca aquesta 
autocrítica de quaresma penitencial amb 
la qual la cultura, la pràctica política i la 
vivència existencial de la laïcitat il·lustrada 
haurien d’expiar la presumpta aflicció 
asimètrica amb què haurien vexat, al llarg 
d’algun segle, els creients.

No pot sorprendre, ni de bon tros, que 
un altre alemany il·lustre, Joseph Ratzinger, 
estiga encantat amb aquesta «raó post-
secular» habermasiana.

2

Ara bé, ¿en quin sentit es pot dir que el 
creient suporta la vexació d’una suposada 
asimetria per part de l’Estat, la neutralitat 
laica tradicional del qual no seria, doncs, 
de fet imparcial? En primer terme perquè 
hom negaria injustament «als conciutadans 
religiosos el dret a fer aportacions al debat 
públic en el llenguatge de la religió» (118). 
La clàusula etsi Deus non daretur, dit en al-
tres termes, seria persecutòria perquè impo-
sa al creient la renúncia a l’argument-Déu, 
una renúncia costosíssima que, òbviament, 
li surt de franc al no creient.

En realitat, el caràcter deliberatiu de la 
democràcia liberal, el lligam que representa 
una argumentació pública que addueix 
raons «igualment accessibles a tothom» 
(125), un imperatiu que Habermas consi-

dera constitutiu i irrenunciable (és indes-
triable de la democràcia mateixa), exigeix 
de tots els ciutadans, creients i no creients, 
la mateixa autolimitació: deixar de banda 
qualsevol principi peremptori d’autoritat. 
A la sol·licitació irrecusable d’arguments 
no es pot respondre amb l’absolutisme del 
«perquè sí!» (Why? Because! Pourquoi? Parce 
que! Dla czego? Dla tego!, etc.). Precisament 
per això, «l’Estat constitucional democràtic 
[...] representa una forma de govern exi-
gent» (150).

No és doncs veritat que només el creient 
ha de renunciar al seu «perquè sí». L’ús 
públic de la raó exclou la fórmula fi deista 
«Déu ho vol (que és sempre el Déu propi)» 
exactament igual que qualsevol altre pres-
supòsit ideològic –agnòstic, pagà, ateu–, del 
naturalisme predador de la sang i la terra 
a la no violència pacifi sta radical, d’una 
moral d’hedonisme omnipresent a l’ètica 
de la solidaritat fi ns al sacrifi ci. Tothom ha 
de renunciar als seus pressupòsits de valor, 
els creients i els no creients.

De fet, «la premissa d’una raó humana 
comuna és la base epistèmica» (125) de 
l’Estat constitucional democràtic, que es 
veu amenaçat pel «potencial de confl icte 
[...] sempre present, en el pla cognitiu, entre 
les conviccions existencialment rellevants 
de creients, no creients i seguidors d’altres 
confessions» (125), si l’espai públic no és 
garantit com a horitzó d’argumentació 
comú propi, excloent-hi els diversos pres-
supòsits de valor. Tret, ben entès, d’aquell 
«ethos cívic igualitari» (144) que constitueix 
el fonament mateix de l’Estat constitucional 
democràtic i que en forma part. Un ethos, 
d’altra banda, que no s’ha de donar per 
descomptat, que és fi ns i tot problemàtic, 
i sobre el qual tornarem.
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Habermas articula el seu «republicanisme 
kantià» (107) amb una contradicció: mal-
grat que «tota religió és originalment [...] 
‘comprehensive doctrine’» que «pretén tenir 
autoritat per a estructurar totalment una 
forma de vida» (117), els creients «han 
de poder expressar i fonamentar les seues 
conviccions en llenguatge religiós quan no 
en troben ‘traduccions’ seculars» (136). 
Tanmateix, el llenguatge religiós «mancat 
de traduccions seculars» es caracteritza es -
sencialment pel caràcter diriment del recurs 
a la fórmula: «Déu ho vol!». I doncs exac-
tament per la pretensió, que és tothora a 
l’aguait, d’«estructurar totalment una forma 
de vida» adequant les lleis de l’Estat al seu 
propi dogma.

Una contradicció que «no s’aguanta», 
tan palesa que Habermas ha de refermar 
també el contrari: «l’admissió de la justi fi  -
cació religiosa en el procés legislatiu con-
travé [...] el principi mateix» de la separació 
(Trennung) entre Església i Estat, confi rmat 
com irrenunciable (129). I ha de deduir 
lògicament que «els ciutadans religiosos 
només poden manifestar-se en el seu llen-
guatge privatiu sota reserva de traducció» 
(137-138).

Fet i fet, Habermas només legitima 
l’argument religiós si i en la mesura que es 
pot traduir en termes no religiosos. Si deixa 
de banda l’argument-Déu, per entendre’ns. 
En l’horitzó comú i vinculant de l’etsi Deus 
non daretur, per consegüent. La qual cosa 
signifi ca que l’argument religiós és vàlid tan 
sols si i quan és superfl u. Habermas tracta 
d’esmenar la seua primera contradicció amb 
una contradicció ulterior. 

El creient, d’altra banda, pot eludir 
també la càrrega de la «traducció». Segons 

Habermas, els no creients han de proveir-la 
(asimètricament!): cal «esperar dels ciuta-
dans laics que participen de l’esforç de tra-
duir les contribucions rellevants del llen-
guatge religiós a un llenguatge públicament 
accessible» (118). Un exercici com a efecte 
del qual «potser els motius religiosos adop-
taran la forma transformada d’arguments 
accessibles a tothom» (138).

I si, malgrat tota la «bona voluntat» 
laica, aquesta traducció fos impossible? 
En nom de Déu es poden imposar valors 
que cap argumentació racional podria fer 
compatibles amb els valors que Habermas 
considera –amb raó– constitutius d’un 
Estat constitucional democràtic (i doncs, 
irrenunciables). Són tantes, aquestes nor-
mes antidemocràtiques, que són literalment 
«legió». I no s’hi tracta de cap manera de 
pretensions pretèrites. A més, són cada 
vegada més amenaçadores.

El diktat de les «operacions de traducció 
cooperatives» (138) que Habermas vol fer 
recaure en els no creients amaga per això 
la circumstància decisiva: que la prevista 
traducció –en termes laics i democràtics– és 
sovint impossible. Aquesta previsió expressa 
tan sols un wishful thinking. Al capdavall, 
totes les polèmiques actuals, que han dut 
a parlar fi ns i tot de xoc de civilitzacions, 
naixen de la impossibilitat de traduir en 
termes laics i racionals les pretensions reli-
gioses clau. Fins i tot el cardenal Tettaman-
zi, a hores d’ara arquebisbe de Milà, i que 
com el seu predecessor Martini és molt més 
obert a les raons laiques que els dos darrers 
pontífexs romans, hagué de reconèixer en 
un diàleg que vàrem mantenir que «només 
a partir d’una concepció antropològica que 
contemple la realitat de Déu –del Déu cris-
tià– es pot dir un ‘no’ absolut a l’eutanàsia» 
(MicroMega 1/2001).
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Resta doncs refermat –també per Haber-
mas– que «les conviccions existencials 
arrelades en la religió, pel fet que tenen 
com a referència, que pot ser fi ns i tot 
defensada racionalment, un conjunt de 
veritats revelades, se sostrauen al tipus de 
discussió discursiva sense reserva al qual [...] 
estan exposades altres orientacions ètiques 
de vida i concepcions del món» (135). Dit 
sense perífrasis: el creient com a creient no 
sap dialogar racionalment. 

Habermas mira d’eixir de l’espiral de 
contradiccions en què s’ha fi cat distingint 
entre l’àmbit estrictament polític-estatal 
i el de l’opinió pública. Només al primer 
hauria d’aplicar-se de manera rigorosa i sen-
se excepcions l’imperatiu de la laïcitat i de 
l’etsi Deus non daretur. «El principi de la 
separació entre Església i Estat obliga els po-
lítics i funcionaris al si de les institucions 
públiques a formular i justifi car sense ex-
cepció lleis, sentències judicials, decrets 
i disposicions oficials en un llenguatge 
accessible a tots els ciutadans per igual» 
(127-128, subratllats meus).

D’aquesta obligació, en canvi, Haber-
mas n’exclou els ciutadans com a tals i les 
seues organitzacions polítiques (a més de 
la societat civil), perquè «estendre aquest 
principi del pla institucional a les preses 
de posició d’organitzacions i ciutadans a 
l’esfera pública política» constituiria «un 
excés laïcista de generalització» (134). Però 
d’aquesta manera hom pressuposa dos uni-
versos separats, regits per regles oposades 
i incompatibles. Paradoxalment, Hilary 
[Clinton] (membre del Senat), no podria 
implicar Déu quan demana el vot, però el 
seu marit Bill, quan demana el vot per a 
ella, sí que podria.

Emperò, Habermas referma taxati-
vament que «el caràcter discursiu» de les 
consultes que precedeixen una decisió 
legislativa és un component essencial i 
indefugible del procediment constitucio-
nal democràtic (140). ¿Com es pot, doncs, 
insistir en aquesta limitació per aquells 
que detenen càrrecs electius i deixar-la 
sense efecte en el cas dels candidats, opinion 
makers i ciutadans en general? Ni la més 
rígida institucionalització de la duplicitat 
faria possible una cosa així. I és que en la 
democràcia representativa el procés electiu/
legislatiu és en realitat un continu circular 
d’opinió pública-associacionisme polític-
poders institucionals-opinió pública.

Habermas mira de defugir les pròpies 
antinòmies teòriques amb una «solució» 
pragmàtica impracticable. Amaga un non 
sequitur amb un miratge. La realitat, d’altra 
banda (i el caire dramàtic del problema), és 
que en l’esfera pública tothom (o almenys 
molts, i cada vegada més nombrosos) in-
voquen el nom de Déu.

5

I tanmateix, Habermas insisteix en la pre-
sumpta persecució dels creients: «les càrre-
gues de la tolerància no es distribueixen si -
mètricament entre creients i no creixents, 
com ho demostren les regulacions més o 
menys liberals pel que fa a l’avortament» 
(117). Però allò cert és el contrari. No hi 
ha cap llei occidental sobre l’avortament, 
incloent-hi les de caire més abominable-
ment permissiu (per a un creient), que siga 
obligatòria per a les dones. Mai. Les deixen 
lliures per escollir. És Ratzinger qui vol im-
posar a les dones no creients, o d’una altra 
religió, una prohibició amb sanció penal.
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Encara és més evident l’asimetria –de 

signe oposat a aquella de què se’n plany 
Ha bermas– si passem de l’avortament a 
l’eutanàsia. En aquest cas no existeix ni tan 
sols la coartada d’una segona «persona» (el 
fetus) els drets de la qual caldria tutelar. En 
el suïcidi assistit (i això és l’eutanàsia i no, 
evidentment, l’eutanàsia dels nazis, que era 
homicidi de persones que NO hi consen-
tien, per molt que l’Esglèsia hi pose èmfasi 
en el que és una manipulació polèmica 
indecent), tan sols està en joc el dret d’un 
condemnat a mort terminal (i innocent) 
a abreujar la tortura. A més, el dret a una 
execució no precedida de tortura se’ls reco-
neix, als països on encara està vigent la pena 
capital, fi ns i tot als pitjors criminals!

Fet i fet, és sempre el mateix: la pre-
sumpta «asimetria» laica deixa lliures els 
ciutadans creients perquè facen ús d’un 
dret o no. La imposició del punt de vista 
creient a través de la llei, en canvi, força al 
no creient, a qui se li impedeix de fer tot 
allò que el papa considera «pecat», sota 
pena de presó.

¿Què vol dir, aleshores, que «un Estat no 
pot imposar a ciutadans als quals garanteix 
la llibertat religiosa cap obligació incom-
patible amb la seua vida de creients, no els 
pot demanar l’impossible» (131)? ¿Que no 
els pot demanar que practiquen obligatòria-
ment l’avortament (i l’eutanàsia, la con-
tracepció, etc.) o que no els pot demanar 
de renunciar a imposar als altres (creients 
d’altres confessions o ateus), amb la força 
del braç secular, el seu estil de vida, encara 
que siguen una majoria aclaparadora?

La primera cosa no l’ha demanat mai 
cap laic, la segona pretensió és irrenunciable 
en una societat liberal democràtica i fi ns i 
tot indestriable de la defi nició mateixa del 
patriotisme constitucional.

Habermas, però, entén tota una altra 
cosa, quan rebla que «l’Estat liberal no pot 
transformar la deguda separació institu-
cional de religió i política en una càrrega 
mental i psicològica que de cap manera no 
se’ls pot imposar als seus ciutadans creients» 
(135).

6

Pareu atenció. El fet de no imposar «cà-
rregues mentals i psicològiques» i per 
descomptat «cap obligació incompatible 
amb la seua vida de creients» sembla, és 
clar, just i raonable, però bé pot obrir una 
capsa de Pandora d’intoleràncies terribles. 
Tot depèn de les exigències d’aquesta «vida 
de creients». Si exigeix la foguera per als 
heretges (encara que només siguen autors 
d’un «gargot satànic»), llavors l’Estat no 
sols pot sinó que ha d’imposar al creient la 
«càrrega mental i psicològica» de renunciar 
a aquesta pulsió tan marcadament religiosa. 
Si exigeix la mutilació genital de les nenes, 
l’Estat no sols pot, sinó que ha de castigar 
(amb severitat impietosa).

És ben cert, i tràgic, sens dubte, que per 
a molts ciutadans creients «el seu concepte 
de justícia basat en la religió els diu què és 
i què no és políticament just, per la qual 
cosa ‘no escolten la crida de cap raó laica’» 
(31). Ara bé, Habermas no se n’adona que 
assumint sense matís aquesta «objecció» de 
Weithmann, de la qual diu que és «al meu 
parer decisiva» (31) podria legitimar poten-
cialment qualsevol intolerància religiosa.

Evidentment, el creient kamikaze és, 
entre tots, el qui menys «escolta la crida 
d’una raó laica». Però tampoc no l’escolta 
el creient que exigeix la foguera per la pà-
gina «ofensiva» o segresta a sa casa la fi lla 
seduïda per l’«estil occidental» o l’apallissa 
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brutalment (fi ns a la mort, potser) si no ac-
cepta el matrimoni concertat o el qui, com 
a bon testimoni de Jehovà, deixa morir el 
fi ll que necessita una transfusió de sang. ¿I 
per què no la poligàmia, el canibalisme, la 
pedofi lia, l’abandonament de nadons, fi ns 
i tot els sacrifi cis humans rituals, atès que 
religions mil·lenàries i grandioses n’han fet 
un deure i una devoció?

«L’Estat liberal, que protegeix igualment 
totes les formes de vida religiosa» (135) és 
per això liberal tan sols en la perspectiva 
anti-secular en què s’ha situat Habermas. 
L’Estat liberal no pot i no ha de protegir 
totes les «formes de vida», sinó exclusiva-
ment les llibertats constitucionals de tots els 
ciutadans. I per consegüent, protegir les 
«formes de vida» (religioses o no) tan sols 
si són compatibles amb la democràcia 
republicana.

Per això, per donar garanties de manera 
simètrica als ciutadans, el constituciona-
lisme liberal ha d’imposar una «càrrega 
mental i psicològica» asimètrica sobre cada 
un: el fet que aquesta càrrega siga conside-
rada més o menys pesant per qui viu una 
determinada convicció religiosa o fi losòfi ca, 
només demostra la distància, la confl ictivi-
tat i, en el seu cas, la incompatibilitat entre 
aquestes conviccions i l’Estat liberal.

Ha de restar clar que aquest «procés 
d’aprenentatge i adaptació» exigit als ciu-
tadans religiosos se’ls demana també «als 
ciutadans seculars» (142). És indefugible 
per la democràcia i per tant se li exigeix 
també a l’ateu que pogués considerar inhe-
rent a les «lleis de la Natura» un vitalisme 
depredador de tipus racista, o que veiés 
l’homosexualitat com una malaltia o pre-
diqués l’eliminació dels discapacitats. En 
realitat, mai podrà eximir-se d’aquest esforç 
els qui estan contra els valors democràtics. 

En un altre cas, ens trobaríem amb una 
dimissió de la democràcia.

7

L’esfera pública, doncs, només serà públi-
ca, un espai simètricament obert a tots els 
ciutadans, si es manté lliure de l’argument-
Déu, com siga que es presente.

És del tot fals que «només es poden 
formular regles equitatives si els afectats 
aprenen també a assumir la perspectiva 
dels altres» (125-126). ¿Per què hauríem 
d’aprendre a assumir –i doncs a fer nostres– 
perspectives clarament antidemocràtiques? 
¿Per què hauríem de situar-nos en el punt 
de vista del nazi, del racista, del fonamen-
talista? Tot al contrari, el que cal és excloure 
qualsevol pretensió basada en un perquè sí, 
que és expressió d’una mera i totalitària 
«voluntat de poder» incompatible amb la 
democràcia (fi ns i tot en l’accepció més 
minimalista). I l’argument-Déu és un 
perquè sí particularment amenaçador que 
arrossega com una ombra la temptació del 
«Déu amb nosaltres» (no fa encara molt de 
temps: Gott mit uns).

És obvi que no es pot imposar per llei la 
renúncia a l’argument-Déu. Tanmateix, es 
pot fer que esdevinga socialment indecent 
i psicològicament indefensable invocar 
Déu quan es tracta de la llei, de la mateixa 
manera que és tabú qualsevol referència a 
la superioritat racial, la inferioritat (o la 
preferència) sexual i altres «diferències» 
avui inacceptables com a arguments però 
que fi ns ahir mateix s’usaven a cor què vols 
i de manera molt efi caç.

¿Per què han de ser-hi presents rabins, 
pastors i imams en les cerimònies civils? ¿I 
per què és obligada la seua presència a la TV 
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quan es discuteix de moral, com si la religió 
donés una credencial ètica privilegiada? I si 
és necessària la confortació a l’Exèrcit o a les 
presons, caldria també preveure, al mateix 
títol, «consellers espirituals» agnòstics i 
ateus, de totes les «escoles».

Però sobretot caldrà ensenyar el darwi-
nisme a les escoles des del principi (amb els 
instruments didàctics escaients segons les 
edats, és clar) i la pluralitat de les creences 
(o el refús ateu de les religions) –és a dir, la 
relativitat de les cultures familiars d’origen– 
que els xics i xiques han de viure com la ri-
quesa de l’aventura humana. I ha d’haver-hi 
lleis que no toleren l’objecció/prevaricació 
davant els drets dels altres. Un Estat de-
mocràtic no pot permetre (com passa ara 
a Anglaterra) que en nom del seu Déu un 
farmacèutic li negue a una noia la píndola 
de l’endemà o que un metge es negue a 
visitar un pacient del sexe oposat. Si fos 
així, un dia un futbolista podria negar-se a 
jugar un partit contra un equip de «negres» 
o d’«infi dels» o simplement d’israelians. Ja 
ha passat, de tota manera.

En el fons s’hi tracta només del primer 
manament: no prendre el nom de Déu en 
va. Perquè utilitzar-lo en l’esfera pública 
signifi ca precipitar el confl icte de les opi-
nions i la dialèctica democràtica al perill 
d’un calvari interminable.

8

En el pla cognitiu, aquesta obligació igual 
per tothom –adeptes o no a una fe religio-
sa– signifi ca la renúncia per totes bandes 
a qualsevol pretensió de Veritat ètica. Les 
«determinades premisses cognitives» que 
Habermas demana, amb raó, com a conditio 
sine qua non perquè «puga ser acomplert 

el deure de ‘l’ús públic de la raó’» (142), 
apunten a l’aplicació rigorosa del principi 
de Hume: no es pot derivar mai un valor 
d’un fet, una prescripció d’una descripció, 
un haver de ser d’un ser, una llei moral 
d’una llei científi ca.

D’altra banda, Habermas subratlla que 
«la concurrència entre imatges del món i 
doctrines religioses que pretenen explicar el 
lloc de l’home a l’univers, no es pot elu-
cidar a nivell cognitiu» (141). Dit en uns 
altres termes, familiars en fi losofi a però 
avui «passats de moda», no es pot decidir 
racionalment sobre els valors. Per afi rmar 
un valor cal recórrer a un altre valor. I el 
valor «primer» (o «darrer»), aquell en què 
es basa la cadena sencera de l’argumentació 
deòntica, fi nalment manca de fonament.

No és cert, aleshores, que n’hi ha prou 
amb «supòsits febles sobre el contingut 
normatiu de la constitució comunicativa 
de formes socioculturals de vida» (107) 
per desfer-se de la racionalitat «derrotista» 
de Kelsen. Formes socioculturals de vida 
altament desenvolupades i complexes des 
del punt de vista comunicatiu, tecnològi-
cament moderníssimes, al capdavall, són 
perfectament compatibles amb praxis i 
constitucions polítiques radicalment anti-
comunicatives i antiliberals. La Xina docet, 
avui, com ahir el Führerprinzip. 

La idea segons la qual el desenvolupa-
ment (capitalista) i la tecnologia portarien 
la democràcia és una il·lusió difosa per les 
ideologies de l’establishment. El valor de -
mocràcia pressuposa l’opció-per-la-demo-
cràcia. Del fet-comunicació no se’n pot 
de rivar el valor-comunicació (l’ètica de la 
comunicació). És a dir, de la comunicació 
com a necessitat tecnicosocial no se’n pot 
deduir la comunicació com a simetria de 
drets-llibertat-poder, exactament com de 
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les afi rmacions científi ques del darwinisme 
no se’n poden deduir les prescripcions del 
vitalisme predador («darwinisme» social).

Així doncs, i pel que fa a l’esfera públi-
ca, haurem de limitar-nos, en qüestió de 
valors, al mínim comú denominador del 
patriotisme constitucional (que precisarem 
tot seguit). Totes les altres Veritats eticopo-
lítiques poden ser professades de ple dret, 
és clar, i bé poden inspirar l’existència i el 
capteniment de les persones. Però no poden 
valdre com a argument.

9

Tampoc la veritat «cientifi sta», òbviament. 
Que és la veritable bèstia negra de Haber-
mas. «El rígid naturalisme», que s’ha d’en -
tendre «com a conseqüència de les pre-
misses cientifi stes de la Il·lustració» (8), 
segons Habermas, revela «també una se-
creta complicitat» amb els «defensors de 
les ortodòxies religioses», raó per la qual «les 
orientacions fonamentalistes i laïcistes» 
(147), aquests extremismes de signe oposat, 
«posen en perill la cohesió de la comunitat 
política amb la seua polarització de visions 
del món» (8). Khomeini i Dawkins units 
en la lluita? Si us plau...

La premissa cognitiva que pot salvar la 
democràcia enfront de la deriva «cientifi sta» 
seria, segons Habermas, la «raó multidi-
mensional, no fi xada exclusivament en la 
relació amb el món objectiu» (148). Kant i 
Hegel en serien els genis tutelars (149).

El vici fi losòfi c del «naturalisme radical» 
seria la «reducció del nostre saber al conjunt 
d’enunciats que donen compte de l’‘estat de 
les ciències’ de tant en tant» (147). El vici 
eticopolític en seria la conclusió bàsicament 
nihilista d’una «naturalització de l’esperit, 

que posa en qüestió la nostra visió pràctica 
de nosaltres mateixos com a persones que 
actuen responsablement i que indueix exi-
gències de revisió del dret penal» (148).

Aquesta caricatura del naturalisme apor-
ta un còmode cap de turc, polemitzant amb 
el qual Habermas recupera la seua versió del 
cognitivisme ètic i aparta la democràcia i 
la laïcitat de les «premisses» cognitives del 
principi de Hume.

La ciència ens diu «tan sols» que el 
neocòrtex deslliga el simi evolucionat que 
som de la constricció dels instints i mena a 
controlar-los amb una norma. No ens diu 
(i no pretén dir-nos, mentre siga ciència) 
amb quina norma. Una norma qualsevol, a 
condició que funcione. Per tant, ens declara 
amos i senyors de la norma, absolutament 
responsables envers aquesta. Res a veure 
amb una «autoconcepció científi cament 
objectivada de les persones» (7).

Més aviat, la «Raó» de Hegel a la qual Ha-
bermas llança encens no és raó, sinó teolo-
gia. I més encara, s’hi tracta d’una restaura-
ció en tota regla de la teologia enfront dels 
assoliments de l’escepticisme criticoempíric 
modern. I és clar que les fantasies tan meta-
físiques del disseny intel·ligent són pur Hegel: 
les vicissituds empíriques i contingents de 
l’evolució del cosmos, de la terra i de la his-
tòria de l’home explicades com a res gestae 
de l’Esperit, orientades en sentit fi nalista.

Per això, davant una eventual «elabo-
ració especulativa d’informacions cien-
tífi ques» (118), és a dir, la ideologització 
abusiva de la ciència traslladada a visió del 
món (rara avis, en realitat), que pretén de-
rivar el «deure» de l’home de la cartografi a 
de les seues connexions neuronals, l’única 
actitud possible és l’aplicació rigorosa de la 
separació entre fets i normes. Justament la 
regla que refusa Habermas.
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El desencantament, però, és per a Haber-
mas (i avui més que mai, segurament) terra 
devastada.

«Els progressos de la racionalització 
cultural i social» han contribuït a produir 
«destruccions abismals» (13) i una «se-
cularització que mena al ‘descarrilament’ 
de la societat en el seu conjunt» (106) i 
que asseca les fonts de la solidaritat entre 
els ciutadans. Una solidaritat que «l’Estat 
democràtic necessita i que no pot imposar 
per llei» (11-12).

Vet ací per què cal, en benefi ci de la de-
mocràcia, tributar «a les comunitats religio-
ses reconeixement públic per la contribució 
funcional que aporten a la reproducció de 
motius i actituds desitjables» (116). Pilars 
imprescindibles de l’ethos republicà, segons 
sembla.

Sobretot, només les religions, amb les 
seues «possibilitats expressives», poden 
constituir vies de recuperació davant «les 
patologies socials, el fracàs dels projectes 
individuals de vida o la deformació de 
contextos vitals desestructurats» (115).

Ratzinger ha traduït ja la laïcitat de 
Habermas al llenguatge catòlic: per tal que 
la democràcia no caiga en el nihilisme, tots 
–creients i ateus– haurien de comportar-se 
sicuti Deus daretur. El capgirament defi nitiu 
de la modernitat.

Però la contribució de la religió és inhe-
rentment double face. En mans de Dietrich 
Bonhoeffer (o de tants capellans «de base» 
que escriuen a MicroMega), és sens dubte 
un signe de disposició a favor de les lliber-
tats. En mans d’altres d’infi nites –i més in-
fl uents– constel·lacions hermenèutiques, 
és temptació certa i permanent de preva-
ricació confessional contra la democràcia. 

I el suport a les comunitats religioses, una 
vegada que s’ha invocat, ja no es pot gover-
nar a voluntat.

I d’altra banda, d’aquesta ajuda ame-
naçadora, no n’hi ha cap necessitat, car el 
mateix Habermas recorda que no és veritat 
«que l’Estat liberal siga incapaç de reproduir 
les seues premisses motivacionals a partir 
dels seus propis recursos laics» (110). Té 
raó: «per això les virtuts polítiques [...] 
són essencials per a la pervivència d’una 
democràcia» (110). I poden ser defensades 
i incentivades iuxta propria principia, sense 
haver d’«aprendre» res de les fes religioses.

Per tal que «els principis de justícia» 
puguen penetrar efectivament «en el teixit 
més dens de les orientacions culturals de 
valor» (111) –i si no hi penetren, considera 
Habermas encertadament, la democràcia 
està en perill–, n’hi haurà prou que l’Estat 
constitucional democràtic es mantinga 
fi del, en les seues polítiques substantives, 
al comú denominador valoratiu derivable 
lògicament del principi procedimental 
mínim «un home, un vot», que ni tan sols 
el conservador més extrem impugna avui. I 
que no és tan mínim, si hi refl exionem una 
mica. Vegem-ho.

11

La democràcia liberal és auto-nomos, sobi-
rania dels ciutadans per a donar-se la llei 
ells mateixos. Dels ciutadans que existeixen 
de fet, de tots i de cada un, no pas d’una 
«voluntat general» abstracta, introbable i 
carregada de risc totalitari. Un vot lliure i 
igual pressuposa, emperò, condicions ma-
terials i culturals d’autonomia per a tots i 
cada un. El vot no és lliure (un home, un 
vot) en un clima d’intimidació mafi osa 
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(una bala, un vot) o de corrupció (una 
comissió il·legal, un vot), però tampoc si 
la vida d’un ciutadà està dominada per la 
necessitat o la manca d’instruments crítics 
i d’informació en prejutja l’elecció. O si 
la disparitat de recursos entre candidats 
prejutja els resultats (un dòlar, un vot) o si 
la publicitat (un spot, un vot) substitueix 
l’intercanvi d’arguments.

Per això són condició prèvia d’un vot 
lliure i igual les polítiques substantives de 
welfare radical (independència respecte de 
la necessitat), la imparcialitat i el pluralisme 
televisiu, l’escola republicana i la formació 
permanent. Com a tals haurien de restar 
garantides per la Constitució, al marge dels 
atzars de les majories. I de la mateixa ma-
nera són irrenunciables per a la democràcia 
polítiques substantives afavoridores de 
la participació, els moviments, la no bu-
rocratització dels partits, l’efectivitat del 
tractament igual davant la maquinària ju-
dicial, i més en general l’ethos del dissident 
enfront de l’homologació, el conformisme, 
el pensament únic.

L’enumeració seria molt llarga. Mesu-
res permanents hiper-llibertàries i hiper-
progressistes són, tot comptat i debatut, el 
transcendental d’una Constitució liberal, 
perquè aquesta «multitud» de polítiques 
altament exigents i radicals en el pla social 
i cultural constitueixen les condicions de 
possibilitat del mínim procedimental «un 
home, un vot». Sense condicions sociocul-
turals d’autonomia el vot com a instrument 
de democràcia s’esvaeix, s’extingeix (com 
bé saben tots els populismes i els plebis-
citarismes). 

Habermas, en comptes d’abordar el 
problema de les democràcies actuals, és a dir 
el dèfi cit de democràcia com a producte de 
les polítiques anti-llibertàries i/o desiguali-

tàries i/o de conformisme cultural i social, 
i doncs antidemocràtiques ni que siguen 
majoritàries, demana socors a les religions 
per aconseguir un suplement d’ànima, 
de sentit i de solidaritat. Però d’aquesta 
manera eludeix la qüestió: la lluita per la 
democràcia dins de la democràcia, contra 
les forces del privilegi i del conformisme 
que la redueixen a fl atus vocis.

El secret del risc de la terra devastada 
no és el desencantament, el relativisme 
dels valors o la suposada aridesa laica de la 
democràcia, sinó la democràcia inacabada 
o incompleta: legalment, socialment, cul-
turalment, políticament. No hi ha fe que 
la puga salvar, certament, si la democràcia 
no s’alimenta diàriament de polítiques 
d’igualtat per a la llibertat i de llibertat per 
a la igualtat.

No és, així doncs, amb l’autocrítica de 
la Il·lustració sinó més aviat amb la seua 
realització acabada, no amb la por davant 
el desencantament –és a dir davant l’auto-
nomos de l’home, a la qual Ratzinger, amb 
coherència anti-il·lustrada, adjudica els 
totalitarismes del segle passat i els mals del 
present–, sinó amb la seua radicalització en 
una democràcia radical, que la modernitat 
podrà fer front a les contradiccions, les in-
justícies i els riscos que genera, incloent-hi 
els fonamentalismes i els nihilismes. 

Traducció de Gustau Muñoz
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JOSEF TANCER: A pesar del teló d’acer, 
l’Ecole des Hautes Études en Sciences So-
ciales (EHESS), on vostè ha treballat durant 
molts anys, tractava de comunicar-se amb 
els estats de l’Europa de l’Est. Les obres 
dels historiadors dels Annales infl uïren en 
gran mesura en la historiografi a polonesa i 
hongaresa. Quins eren els vostres contactes 
amb els col·legues de Txecoslovàquia quan 
hi vau fer una estada després de la Segona 
Guerra Mundial?

JACQUES LE GOFF: Fernand Braudel, 
que era president de la VI Secció, Sciences 
Économiques et Sociales de l’Ecole Pra-
tique des Hautes Études i director de la 
revista Annales, havia signat a la fi  dels anys 
cinquanta un acord d’intercanvi amb les 
autoritats txecoslovaques, com el que havia 
signat ja amb les autoritats poloneses. Vaig 
acompanyar Fernand Braudel a Varsòvia i a 
Praga el 1969, junt amb l’enyorat François 
Furet, per informar-nos de les possibilitats 
de continuació d’aquest acord després 
dels dramàtics esdeveniments de 1968, i 
mentre els nostres col·legues polonesos ens 
demanaren de continuar els intercanvis, 
que no trobaven obstacles importants a 
Polònia, els nostres col·legues txecoslovacs 

Josef Tancer

Aquesta entrevista amb l’historiador Jacques Le Goff 
aparegué a Eurozine, 2008. Prèviament havia estat 
publicada a la revista eslovaca Kritika & Kontext.

ens demanaren per contra de trencar amb 
les autoritats txecoslovaques, que havien 
suprimit qualsevol mena de llibertat als 
historiadors i els estudiants txecoslovacs. 
Durant aquests anys vaig poder mantenir 
relacions amb alguns historiadors txecs, 
com ara Frantisek Grauss, primer a Praga 
i després, quan abandonà Txecoslovàquia, 
a Basilea, a Suïssa; i, amb major difi cultat, 
amb Josef Macek i sobretot Frantisek 
Smahel, a qui vaig tornar a veure després 
de la caiguda del comunisme i va fer que 
em concedissen la medalla Palacky a Praga 
el 1992. Va ser després d’aquesta cerimònia 
quan vaig anar a Bratislava. Encara que les 
meues relacions amb els historiadors txecs 
o eslovacs actualment siguen limitades, estic 
sempre molt atent al treball historiogràfi c 
que es fa als països eslaus i en particular en 
aquests dos països.

J. T.: Tradicionalment, la història situa 
la fi  de l’Edat Mitjana en el tombant del 
segle XV al XVI, mentre que l’estudi de la 
història contemporània comença normal-
ment amb la Revolució Francesa. Vós, en 
canvi, situeu la fi  de l’Edat Mitjana al segle 
XIX. Per què aquest «allargament»?

J. L. G.: Crec, en efecte, que a pesar del 
descobriment d’Amèrica –que és veritat 
que és un esdeveniment considerable que 

La història de la innovació i la revolta.
Entrevista amb Jacques Le Goff
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comportà una primera mundialització–, 
l’essencial de les estructures econòmiques, 
socials, polítiques i mentals d’Occident i de 
la resta del món no canviaren de manera 
fonamental en el tombant del segle XV 
al XVI. L’Edat Mitjana conegué diversos 
renaixements, a l’època de Carlemany, al 
segle XII, i el gran Renaixement no és sinó 
un més. Em sembla que la historiografi a del 
fi nal del segle XIX va exagerar la novetat del 
segle XVI i la Reforma mateixa no aportà 
canvis fonamentals. Els veritables canvis 
tingueren lloc amb els inicis de la ciència 
moderna i la Il·lustració del segle XVIII, amb 
la Revolució Francesa des del punt de vista 
social i polític, i amb la Revolució industrial 
des del punt de vista econòmic.

J. T.: No deixa de ser sorprenent que, 
a pesar de la concepció d’una «llarga Edat 
Mitjana» (del segle IV al XIX), els histo-
riadors dels Annales hagen estudiat poc 
el segle XIX. Era una qüestió de prioritats 
personals i institucionals? O perquè l’estudi 
de la història contemporània és radicalment 
diferent al de l’Edat Mitjana i cal adaptar els 
procediments dels historiadors dels Annales 
a l’estudi de la història contemporània?

J. L. G.: La «nova» història que promo-
vien els historiadors dels Annales resultava 
més evident de mostrar per a l’Edat Mit-
jana i el període del segle XVI al XVIII que 
per al segle XIX. Pel que fa als documents, 
en particular, les fonts dels historiadors 
canvien quantitativament i qualitativa-
ment a partir de la Revolució Francesa i 
és més aviat la història contemporània la 
que no troba el seu lloc. A la llarga Edat 
Mitjana, la segueix un període que, des de 
la Revolució Francesa, es pot denominar 
contemporani i que engendra una forma 

d’història molt diferent de l’elaborada pels 
primers Annales.

J. T.: Com a historiador de les menta-
litats i medievalista, trobeu elements de la 
mentalitat de l’home medieval en l’home 
del segle XX o del XXI?

J. L. G.: Vostè sap que vaig expressar 
reserves molt aviat sobre la història de les 
mentalitats i, sobretot, sobre la utilització 
que se n’ha fet. Preferesc la noció d’una 
antropologia històrica que inclou en la his-
tòria tant la cultura material com les men-
talitats, les sensibilitats i els valors. Com 
que les mentalitats tenen, intrínsecament, 
tendència a durar, és normal que trobem 
encara avui tendències fonamentals que van 
nàixer a l’Edat Mitjana; per exemple, en els 
estudis sobre els diners, un camp en què 
domina a Europa una barreja d’obertura i 
desconfi ança, i sobre el treball, un objecte 
de sentiments ambigus entre la valoració i 
la depreciació del treball.

J. T.: La interdisciplinarietat és un dels 
trets característics dels treballs dels historia-
dors dels Annales. Lucien Febvre invitava 
els historiadors a convertir-se en geògrafs, 
juristes, sociòlegs, a més de psicòlegs. Mar-
cel Mauss invitava a fer-ho els etnòlegs i els 
sociòlegs. En què us vau haver de convertir 
en tant que historiador de l’Edat Mitjana?

J. L. G.: La interdisciplinarietat conti-
nua sent una consigna essencial per als his -
toriadors actuals dels Annales, i jo compar-
tesc aquesta preocupació. Per descomptat, 
jo no he estat capaç de fer-me geògraf o ju-
rista, però en la meua manera de fer història 
he atorgat molta importància a l’espai i al 
dret. No veia cap distinció fonamental entre 
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una sociologia antropològica a la manera 
de Marcel Mauss i la història que jo conce-
bia. D’altra banda, tinc molta desconfi an-
ça per la psicologia, fi ns i tot la psicologia 
col·lectiva, que en la meua opinió és un 
camp més literari que no científi c.

J. T.: La història dels Annales era la his-
tòria de la innovació i de la revolta. Era, so -
bretot, la revolta contra la dominació de 
la història política i militar, contra una 
concepció massa estreta i materialista de la 
cultura, etc. Contra què es revolten avui els 
historiadors dels Annales?

J. L. G.: Els combats actuals dels his-
toriadors continuadors dels Annales són 
menys aspres que els de mitjan segle XX, pe-
rò combatem el que he anomenat els re-
torns: el retorn, per exemple, de la biografi a 
(el meu Saint Louis és més aviat una anti-
biografi a), la història-relat (ens interessem 
prioritàriament per les estructures), la his -
tòria immediata (hem estat sempre il·lu-
minats per la concepció braudeliana de la 
llarga durada i pel que s’ha anomenat la 
història en miquetes. Continuem intentant 
fer una difícil història global).

J. T.: En el seu llibre The French Histo-
rical Revolution, Peter Burke parla de la fi  
de l’escola dels Annales. La pluralitat dels 
mètodes i objectes de recerca, així com un 
gran nombre d’investigadors de disciplines 
diferents que s’identifi quen avui amb les 
inspiracions dels Annales, fan impossible 
la seua percepció com una escola, com un 
moviment o un model. Es pot parlar de la 
fi  d’una revolució històrica?

J. L. G.: Crec que la idea de la fi  de la 
revolució històrica dels Annales ve sobretot 

del seu èxit. D’altra banda, els Annales no 
es concebien ni es conceben tampoc avui 
com una escola ni com un model, sinó com 
un moviment i una inspiració, i ens sembla 
que els Annales continuen sent necessaris. 
Ens sentim aclaparats pel nombre d’articles 
que ens envien historiadors del món sencer 
i pel fet que els crítics més severs dels An-
nales no han reeixit a posar dempeus una 
revista rival.

J. T.: En el vostre article «Is politics still 
the backbone of history?»,1 dels anys setan-
ta, vau posar en dubte el paper principal de 
la història política en la historiografi a. En 
el vostre llibre Imagination du Moyen Age, 
dels anys vuitanta, vau tornar a plantejar 
aquesta qüestió, però amb una resposta di -
ferent: la concepció de l’antropologia polí-
tica. Per què heu tornat de nou a la història 
política?

J. L. G.: No he tornat de cap manera a la 
història política. En l’article que heu citat, 
«Is politics still the backbone of history?», 
jo postulava una evolució de la història 
política cap a l’antropologia històrica polí-
tica. I a això m’he dedicat. Em sembla que 
és un combat que cal continuar. De fet, hi 
ha una antropologia política històrica que 
no pot ser substituïda ni per la sociologia 
ni per aquesta història invasora que ano -
menem cultural.

J. T.: Els Annales agrupen i atrauen 
un gran nombre de personalitats. Ara bé, 
la majoria, com ara Michel Foucault, no 
han estat mai al centre del moviment. La 
concepció del poder de Michel Foucault, 
infl uí en la seua actitud envers la història 
política?
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J. L. G.: Els Annales han tingut la 

infl uència de grans pensadors i grans in-
tel·lectuals com Michel Foucault o Claude 
Lévi-Strauss, però sempre han reivindicat 
una primacia de la història en les ciències 
socials. Hem mantingut intercanvis, hem 
sofert infl uències, però mai no hem aban-
donat el nostre interès fonamental pel 
temps i la durada. Sempre hem postulat i 
intentat practicar una història en movi-
ment, una història dinàmica.

J. T.: Es parla cada vegada més sovint de 
la necessitat d’elaborar una Constitució Eu-
ropea, fonamentada sobre valors europeus 
comuns. Què en penseu, d’aquest projecte? 
Es pot dur a terme? Quins són, en la vostra 
opinió, els valors a partir dels quals es pot 
«construir Europa» avui?

J. L. G.: És una qüestió important i 
difícil. Jo mateix em plantege la qüestió de 
l’oportunitat o no d’una constitució euro-
pea. Veig dos valors essencials que, en qual-
sevol cas, haurien de fi gurar a la base de la 
unió europea: el laïcisme i la democràcia. 
Crec que les consignes llançades primer per 
la Constitució nord-americana i sobretot per 
la Revolució Francesa no han deixat d’en-
carnar-se en la vida de les societats euro-
pees... Llibertat, Igualtat, Fraternitat potser 
s’han de redefi nir, però han de continuar 
sent valors fonamentals, i, afortunadament, 
els hi hem afegit els Drets de l’Home. I per 
descomptat, tots aquests valors no han de 
limitar-se només a l’àmbit europeu, sinó 
que Europa ha de ser, si no un model, al -
menys un estímul per a la realització mun-
dial dels seus ideals.

J. T.: La concepció dels Annales ha 
transformat la recerca històrica sobre l’Edat 

Mitjana. Aquests canvis, però, han tingut 
també un fort impacte sobre el mètode 
d’ensenyament de la història a les univer-
sitats i els instituts?

J. L. G.: Aquest és també un problema 
delicat. La concepció de la història dels An-
nales és un programa de recerca i de produc-
ció historiogràfi ca. Més difícilment es pot 
considerar un mètode d’ensenyament, en 
particular per als instituts d’ensenyament se-
cundari. Vaig participar amb Fernand Brau-
del en trobades amb responsables dels pro-
grames d’història d’instituts i universitats, i 
he de reconèixer que el resultat va ser més 
aviat un fracàs. Crec que no val la pena con -
tinuar aquests esforços sobre la base d’un 
compromís entre la historiografi a dels An-
nales i la història que s’ensenya als instituts 
i les universitats, però sí prosseguir la reno-
vació dels programes de les universitats, els 
instituts i els col·legis de primària.

J. T.: En general, els historiadors i els in-
tel·lectuals eslovacs no solen pronunciar-se 
sobre els problemes que afecten el conjunt 
de la societat. Tanmateix, la vostra activitat 
no s’ha limitat mai al camp de la recerca i 
l’ensenyament. Penseu que el compromís 
hauria de ser un component natural de 
l’ofi ci d’historiador?

J. L. G.: Supose que els historiadors i els 
intel·lectuals eslovacs estan descoratjats per 
les tristes experiències del període comunis-
ta i per les incerteses del període postco-
munista, però pense que l’historiador, siga 
quin siga el període del qual s’ocupa pro-
fessionalment, ha de ser un home del pre-
sent i que es compromet d’alguna manera 
amb aquest present, siga per a introduir-lo 
en la seua refl exió professional de llarga 
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durada, siga perquè el seu temperament 
el porte al compromís amb l’actualitat. 
Em sembla que els intel·lectuals de l’Edat 
Mitjana, que vaig estudiar fa temps, es 
comprometien també amb el present de la 
seua època. La història ha d’il·luminar la 
societat, ha d’il·luminar les tries de societat; 
l’historiador ha de preservar una posició no 
tant de neutralitat com de veritat o, en tot 
cas, ha d’esforçar-se per assolir-la, i el seu 
compromís amb el seu ofi ci, si es fa amb 
un sentit de responsabilitat social, ja és, em 
sembla, un compromís. 

Traducció d’Antoni Furió

  1. «Continua sent la política la columna vertebral de la 
història?». Aquest article es va publicar originària-
ment en anglès a la revista Daedalus, 100, 1 (hi-
vern de 1971), pp. 1-19, i va ser recollit posterior-
ment a Felix Gilbert i Stephen Graubard (eds.), 
Historical Studies Today, Nova York, 1972. N’hi 
ha traducció castellana, amb el títol «¿Es la polí-
tica todavía el esqueleto de la historia?», a Jacques 
Le Goff, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occi-
dente medieval, Gedisa, Barcelona, 1996. [Nota 
del traductor]
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Europa té por de les migracions, la 
més gran força de canvi social d’aquest 
segle. En tenen por els ciutadans, com es 
fa palès regularment als sondejos d’opinió. 
En tenen por les institucions, que troben 
complicat d’adaptar el seu funcionament a 
una societat que canvia i a la qual s’afegeixen 
tothora components nous i desconeguts. 
La temen també els governs, perquè les 
migracions generen problemes inesperats 
i difícils de resoldre amb els instruments 
tradicionals. Però també genera malestar al 
si de les institucions internacionals, perquè 
els Estats són contraris a cedir ni un pam de 
sobirania quan es tracta de la competència 
d’immigració. I tanmateix, tothom sap que 
les migracions són necessàries, creen riquesa 
i ofereixen –com se sol dir– «oportunitats» 
altrament inexistents i, sobretot, que són 
part del procés de desenvolupament. D’en-
çà de la revolució industrial, els períodes de 
creixement han vingut sempre acompanyats 
de l’expansió de la mobilitat interna i inter -
nacional, mentre que els períodes d’estan-
cament i recessió van lligats a un apaivaga-
ment dels fenòmens migratoris.

Massimo Livi Bacci és demògraf, catedràtic a la Univer-
sitat de Florència i autor d’una vasta obra d’història 
de la demografi a. Aquest article aparegué a la revista 
Il Mulino, 3, 2008.

Som, doncs, víctimes d’una esquizofrè-
nia que exagera els perills i els costos de les 
migracions i en minimitza els avantatges 
i els benefi cis? I si es dóna aquesta esqui-
zofrènia, per ventura podríem guarir-la? 
Em sembla que el guariment només podrà 
venir d’una maduresa més gran de l’opinió 
pública. No crec, en canvi, que puga sorgir 
d’un debat públic serè: hi ha massa asime-
tria quan una part combat (i no debat) 
brandant el garrot de la por i l’altra recorre 
a la racionalitat del raonament. El camp 
del debat està marcat i manipulat: així és, 
avui, a Itàlia.

QUANTS ESTRANGERS?

A l’Europa dels 27 els residents habitual-
ment en un país del qual no són nacionals 
sumen (2005) gairebé el 5% (24 milions), 
però un terç, si fa no fa, prové d’altres 
països comunitaris. Com a tals, són ciu-
tadans europeus, titulars del dret de lliure 
circulació i, per tant, no són pròpiament 
«estrangers» segons l’ordenament comu-
nitari. Els veritables «estrangers» regulars 
són uns 16 milions, als quals cal afegir un 
nombre imprecís d’irregulars (no comuni-
taris), o sense papers, que xifres ofi cials cal -
culen entre 5 i 8 milions, la qual cosa fa 

Migrants
Una nova lògica és possible

Massimo Livi Bacci
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un total que podem situar entre els 20 i els 
25 milions.

Faig servir xifres aproximades perquè 
una de les paradoxes del món actual és 
que conviuen, d’un costat, la catalogació 
i enumeració obsessiva, precisa, de tota 
mena de fenòmens insignifi cants (com ara 
els sms enviats, els telespectadors en una 
franja horària nocturna, etc.) i, de l’altre, 
l’opacitat i la confusió quant al coneixe-
ment de fenòmens fonamentals (com 
ara la incidència de la depressió, la des-
viació i la criminalitat, o la qualitat de 
l’aprenentatge), entre els quals cal comptar 
sens dubte les migracions. Fenòmens que 
eren millor coneguts a fi nal del segle XIX 
que no al començament del segle XXI. 
Però reprenent el fi l del discurs, més de 
20 milions d’«estrangers» de debò (i doncs 
no pertanyents a cap dels 27 països de la 
Unió), sobre un total de quasi 500 milions 
de persones, són segurament una quantitat 
remarcable. Si ordenem en sentit invers al 
seu pes demogràfi c els 27 països europeus 
(al primer lloc Malta, al darrer Alemanya), 
caldria sumar la població dels primers 9 
països (Malta, Luxemburg, Xipre, Estònia, 
Eslovènia, Letònia, Lituània, Irlanda, Fin-
làndia) per a obtenir un nombre d’habitants 
equivalent al d’immigrants.

Com s’ha format i com s’acreix la pre-
sència estrangera a Europa? Per tres vies prin -
cipals. S’hi ve, en primer lloc, per motius la -
borals, amb un contracte o amb un permís 
de cerca de treball. Aquesta és la via mestra 
d’entrada al continent. En segon lloc, s’hi 
ve per motius familiars: cònjuges i fi lls dels 
qui ja hi treballen i que vénen per «reagru-
pament familiar», fent valdre lligams (més 
o menys estrets segons la legislació vigent en 
cada país) de parentiu amb una persona que 

hi tinga la residència legal. En aquesta ca-
tegoria es pot encabir també el naixement: 
on no impera el ius soli, el fi ll d’un estranger 
continua sent estranger. També pot entrar 
en aquesta categoria l’ascendència fami-
liar, quan permet a un ciutadà d’un país 
estranger de recuperar el lligam amb el país 
d’origen dels pares o dels avis (fi ns i tot, de 
vegades, després de diverses generacions). 
En tercer lloc, s’hi arriba per via irregular: 
un procediment que en molts països, com 
ara Itàlia, és la via principal d’accés.

Aquestes tres modalitats d’entrada són 
les principals, però n’hi ha d’altres, de ti-
pus «accessori» o incidental, com ara per 
estudis, per raons humanitàries, l’asil polí-
tic, o bé en el cas de persones amb estalvis 
o capitalistes, que envien al nou país els 
recursos que els permetran de viure-hi o 
fer-hi inversions. A grans trets es pot dir que 
aquestes vies d’entrada tenen una impor-
tància semblant a escala europea, amb di-
ferències de país a país que tenen a veure no 
tan sols amb les polítiques, sinó també amb 
la història migratòria, la situació geogràfi ca 
o les característiques del mercat de treball. 
Per exemple, entre els immigrants «legals» 
(és a dir, les dues primeres categories), els 
arribats per motius de treball són tan sols 
un 15% a França, però quatre vegades més 
a Portugal. Entre els immigrants legals, els 
motius laborals i els familiars representen, 
gairebé a tot arreu, més de tres quartes parts 
del total, mentre que la resta –un modest 
5% a Itàlia– correspon a sol·licitants d’asil, 
de protecció, estudiants, etc. Pel que fa als 
il·legals, no hi ha estimacions fi ables més 
que en un nombre restringit de països. 
Com s’ha dit, fonts ofi cials donen xifres, 
relatives a la Unió dels 27, que oscil·len 
entre 5 i 8 milions.
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EL TREBALL: REGULADOR 

SUPREM DE LES MIGRACIONS?

Sense aprofundir massa en xifres i estima-
cions que cal prendre més aviat com a in-
dicacions d’ordre de magnitud, bé podem 
dir que els immigrants per motius laborals, 
els acollits per raons familiars i els irregulars 
constitueixen, amb participació si fa no fa 
equivalent, la gran majoria del fl ux migra-
tori cap a Europa. En alguns països, com 
Itàlia, el tercer supòsit és el que té més gruix. 
Però, ben mirat, tot el fl ux migratori gira 
al voltant del treball i del mercat laboral: 
l’irregular cerca quasi sempre un treball; 
l’immigrant legal és acceptat per entrar a 
treballar o per buscar una feina; el familiar 
és sempre parent d’algú que treballa. Així 
doncs, el mercat laboral és la clau de volta 
del fenomen migratori. Els fl uxos s’ajusten 
a la demanda de treball expressada pels 
mercats. La capacitat per a entrar-hi o els lli-
gams amb algú que en forma part és el que 
dóna aptitud per a immigrar. I és ben natu-
ral: qui abandona el seu país, ho fa en raó 
d’un càlcul, conscient i instintiu ensems, de 
cost-benefi ci, i sobretot per millorar el seu 
nivell econòmic, que depèn bàsicament de 
la remuneració oferta pel mercat laboral. 
D’altra banda, la societat d’arribada ajusta 
la pròpia política d’immigració (almenys en 
teoria) d’acord amb una avaluació del cost-
benefi ci que aporta la immigració al siste-
ma. Quant aporta l’immigrant, en termes 
de taxes i impostos pagats, en comparació 
de les prestacions rebudes? En quines acti-
vitats econòmiques hi ha escassesa de mà 
d’obra i en quina mesura es benefi cien de 
l’arribada d’immigrants?

On l’equació immigració-treball és més 
directa, els canvis de cicle econòmic poden 
gastar bromes pesades. El cas espanyol és 

ben actual: la construcció, que havia im-
pulsat l’economia els darrers anys, gràcies a 
la forta demanda i al baix preu dels diners, 
es troba en una crisi molt greu i genera 
centenars de milers de desocupats, entre 
els quals hi ha un munt d’immigrants. El 
govern tracta d’actuar, oferint incentius 
monetaris als desocupats estrangers si ac-
cepten tornar al seu país. Un agreujament 
de la crisi, però, podria fer força oneroses i 
poc efi caces aquestes mesures.

En la història del darrer mig segle, molts 
països –penseu en l’Alemanya i la Suïssa de 
fa quaranta anys, o en la Itàlia d’avui– han 
mirat d’harmonitzar la marxa de l’economia 
i la migració, vinculant estrictament els per-
misos de residència a la durada del contrac-
te de treball. Però aquesta via presenta grans 
limitacions que tenen a veure no tan sols 
amb la difi cultat de frenar les distorsions 
del sistema (en un extrem, la transformació 
del treballador temporer en permanent, 
com va passar amb els treballadors-hostes 
[Gastarbeiter] a Alemanya; en l’altre, l’esclat 
de les situacions irregulars, amb permanèn-
cia al país, com passa a Itàlia amb els que 
han perdut la feina), però sobretot amb el 
fet que l’immigrant de curta durada no té 
interès a invertir en la seua integració, i 
roman, gairebé per defi nició, un exclòs en 
termes socials. Hi ha també el problema, 
no resolt gairebé enlloc, de programar els 
fl uxos. Això implica una «previsió» de la de -
manda de treball, del nombre de llocs dis-
ponibles, de la seua composició per ocupa-
cions i especialitats. Un problema de solu-
ció complicada, atesa la fl exibilitat i la 
variabilitat de la demanda del mercat. 
Bé és possible avaluar-ne la necessitat en 
determinades activitats que exigeixen com-
petències específi ques i certifi cades, com 
ara, per exemple, tantes infermeres o tants 
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CANVIS DE RUTA

Aquestes consideracions fan evident la ne-
cessitat de canvis radicals de ruta que, si no 
són promoguts o estimulats per la política, 
és força dubtós que es donen de forma es -
pontània. El primer d’aquests canvis té a 
veure amb la necessitat de polítiques de 
sosteniment de la natalitat que permeten 
una gradual represa del fl ux de naixements 
i, doncs, d’ací a vint anys, del ritme d’ingrés 
a l’activitat laboral. Això permetria mirar 
el futur amb major seguretat i garantir, del 
2030 endavant, un «retorn» ni que siga 
gradual de la implosió actual. No entraré 
ara en el debat, tan intens i viu, al voltant 
de les polítiques d’ajut a la reproducció. El 
segon canvi de ruta té a veure amb les po-
lítiques socials. És ben sabut que la feblesa 
de les polítiques socials en relació amb la 
família –Itàlia es troba a la cua d’Europa 
pel que fa a les transferències familiars i 
per fi lls– és a la base de l’alta demanda de 
treball estranger dedicat a les activitats de 
criança i de cura. Un treball, diguem-ho 
de passada, que és en gran part irregular i 
que precisament per això té un cost reduït 
per a les famílies. Fet i fet, l’Estat tanca un 
ull, o més aviat tots dos. Si renuncia a les 
modestes entrades contributives d’aquests 
irregulars, també «s’estalvia» les actuacions 
que alleujarien les necessitats de les famí-
lies: una xarxa adequada d’escoles bressol, 
ampliació dels horaris escolars, serveis 
per a la tercera edat, i altres transferències 
monetàries. El resultat del gasiu (i inic) 
estat del benestar en la vessant familiar és 
una demanda del tot desproporcionada de 
treball estranger. El tercer canvi de ruta 
–certament, el més difícil– apunta a la 
substitució gradual de les activitats inten-
sives en mà d’obra per activitats intensives 

metges especialistes que el sistema no pot 
produir. O bé tants capellans que podrien 
ser assignats a parròquies que continuen 
vacants. O bé un cert nombre de gruistes, 
informàtics, violinistes, acròbates, profes-
sors de xinès... Però en una bona part de les 
activitats econòmiques, en què les compe-
tències demanades no són difícils d’assolir, i 
que poden atraure o expulsar treball segons 
lògiques de mercat o salarials, és bastant 
difícil d’avaluar la necessitat «insatisfeta» 
de força de treball autòctona.

Aquesta difi cultat s’agreuja en països 
com ara Itàlia on (teòricament) el dèfi cit 
potencial de treball és molt elevat. Un infor-
me del Banc Mundial (2005)1 calcula que 
en absència d’immigració, i sense canvis 
en la taxa d’activitat (previsió business as 
usual), la força de treball italiana es reduiria 
gairebé un 40 % (10 milions menys) entre 
2010 i 2050. Tan sols suposant una sèrie de 
condicions extraordinàriament favorables 
(augment de les taxes d’activitat dels dife-
rents grups d’edat als nivells màxims que 
avui es poden trobar a Europa; equiparació 
de la taxa d’activitat de les dones amb la 
dels homes; augment de més de 10 anys 
de l’edat de jubilació) podria contenir la 
força de treball autòctona una minva que 
se situaria aproximadament en un milió 
d’unitats. Però seria una força laboral amb 
prevalença dels ancians sobre els joves i 
d’una mitjana d’edat d’uns 50 anys si fa no 
fa. Amb la hipòtesi business as usual, doncs, 
la davallada mitjana anual seria d’un quart 
de milió d’unitats. Si a més de compensar 
el dèfi cit calia alimentar una economia en 
expansió, no n’hi hauria prou amb el quart 
de milió anual de treballadors immigrats 
(saldo net), i això passaria no un sol any, 
sinó al llarg de diversos decennis.



25
en capital. És clar que si l’opció estratègica 
per a Itàlia fos d’esdevenir un gegantí parc 
temàtic artístic-turístic-residencial per 
al món benestant (com ja passa en una 
bona part de l’entorn mediterrani), llavors 
esclatarien els sectors dels serveis i de la 
construcció que absorbeixen molta mà 
d’obra i la demanda de treball estranger, 
en conseqüència, augmentaria.

TRASPLANTAMENTS, 
NO PRÒTESIS

Hi ha, fi nalment, un quart canvi de ruta 
que esdevé necessari, i que té a veure amb 
les polítiques migratòries a llarg termini. 
Unes polítiques que, com ja s’ha dit, tenen 
el «treball» com a clau de volta –no tan sols 
en el cas de qui arriba amb un contracte 
de treball, sinó també de gran part dels 
familiars i de quasi tots els irregulars. Ja 
m’he referit a la difi cultat de «preveure» les 
necessitats exactes de mà d’obra. Aquest 
problema s’agreuja enormement si passem 
de societats demogràfi cament equilibra-
des –en què les necessitats són modestes 
respecte de l’estoc existent– a societats 
àmpliament defi citàries com ara la italiana. 
La immigració no és entre nosaltres un fet 
conjuntural destinat a resoldre un embús 
transitori del mercat de treball o per a pro-
veir sectors professionals específi cs.

La immigració és estructural i tendeix a 
esdevenir una immigració d’assentament i 
població. Fragments de societat que, pro-
vinents d’altres països, són trasplantats al 
nostre i que estan destinats a esdevenir-ne 
part integrant. Que omplen els buits deixats 
pels autòctons, no sols per reemplaçar-los 
en el treball, sinó per substituir-los en la 
vida social en el seu conjunt. El milió de ro -

manesos arribats desordenadament a Itàlia 
en pocs anys es transformaran –a llarg ter-
mini– en un fragment de la societat italiana 
constituït no sols per centenars de milers de 
vigilants i paletes (i també d’algun bergant 
malauradament fugit de la justícia) sinó 
també d’estudiants, artesans, empresaris, 
obrers, empleats, pensionistes, infants, do-
nes i homes. Tot i que el motiu inicial de la 
immigració és el treball, després al voltant 
del treballador o la treballadora es recons-
titueix un nucli familiar: parents reagrupats 
que, al seu torn, cerquen feina; fi lls que 
es fan grans, van a escola i estan destinats 
(abans o després) a esdevenir ciutadans 
italians. Estrangers que es reclouen en les 
pròpies comunitats d’origen o que –com és 
sens dubte millor– inicien la integració a 
la més àmplia societat dels ciutadans, o bé 
que se situen en alguna posició intermèdia. 
Al capdavall, no una immigració de tipus 
laboral, sinó immigració d’assentament, de 
població, de ciutadania.

Però si aquest és el resultat fi nal de to -
ta migració massiva, que potser ha hagut 
de superar un trajecte tortuós i ple d’en tre-
bancs, perquè la societat d’arribada pretén 
que l’immigrant siga «temporal» i en tot cas 
no n’encoratja l’estabilització i l’arrelament, 
aleshores convé tenir clar que cal canviar 
de política.

I per això es fa necessari un canvi de 
fi losofi a. A l’immigrant no se li ha de pre -
guntar «què saps fer» o «quin treball véns 
a fer al nostre país», sinó «qui ets» i «quin 
és el teu projecte vital». No és (només) 
l’existència d’un lloc de treball el que deter-
mina l’admissió de l’immigrant, sinó també 
la qualitat del capital humà, la capacitat i 
la voluntat d’inclusió. La immigració no és 
una pròtesi provisional per a una societat 
anquilosada a la qual li costa de moure’s, 
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sinó un trasplantament permanent. Alguns 
països –Austràlia, Nova Zelanda, Canadà– 
han adoptat fa molt de temps estratègies 
d’aquest tipus. Edat, sexe, estat civil, nivell 
d’estudis, especialització, coneixement de 
l’idioma, de la cultura, de les lleis i cos-
tums del país són aspectes considerats i 
que donen com a resultat una puntuació o 
avaluació de l’admissibilitat dels candidats a 
la immigració. El resultat normal del procés 
d’integració, en aquestes societats, és la con-
secució de la ciutadania, i això s’esdevé de 
fet per a la majoria dels immigrants.

Però, naturalment, un canvi de fi losofi a 
d’aquesta mena ensopega amb difi cultats 
enormes. No és ja que la majoria política 
actual siga sorda i hostil a aquestes idees, i 
que més aviat cultive la idea que la immi-
gració és, precisament, una pròtesi i res més. 
N’hi ha prou amb pensar en el sòlid mur 
que es va alçar enfront de la proposta del 
Partit Democràtic (formulada per Veltroni 
l’agost de 2008) d’atorgar el dret de vot a les 
eleccions locals als estrangers que tingues-
sen almenys cinc anys de residència. Una 
proposta, ben mirat, gens revolucionària, 
si es pensa que cinc anys de residència és el 
període necessari per a optar a la naciona-
lització (i doncs per a votar en les eleccions 
polítiques) en molts països europeus. Faig 
referència sobretot a les difi cultats concep-
tuals i polítiques inherents a un canvi de fi -
losofi a com el suggerit més amunt. És molt 
gran la distància entre els països d’ultramar 
–on la immigració ha estat històricament de 
població de terres buides (o buidades per la 
catàstrofe de les poblacions autòctones)– i 
els països europeus plens, pleníssims, de 
persones i fàbriques, uns països que podrien 
aprofi tar-se d’un buidament demogràfi c 
equilibrat. I aquesta és una consideració 
seriosa, però distorsionada pels qui super-

fi cialment entenen que la crisi demogràfi ca 
actual no té implicacions negatives arran de 
les enormes deseconomies que genera.

Malgrat tot, la història de les darreres dè -
cades ens diu que també a Europa els im -
migrants –sovint, a l’inici, una pròtesi– es-
devenen a la llarga part essencial del teixit 
social.

Tornem, però, a les difi cultats inherents 
a un canvi de polítiques en el sentit ja in -
dicat. La primera té a veure amb la deter-
minació dels elements de capital humà 
individual o dels nuclis familiars favorables 
als processos d’integració a llarg termini. 
Aquest procés s’ha de fer assegurant que 
no entren en l’avaluació –ni tan sols sub-
reptíciament– elements discriminatoris. La 
segona difi cultat rau en la comprovació, 
valoració o mesura de les qualitats o caracte-
rístiques individuals. Algunes són fàcilment 
verifi cables, com les dades personals (edat, 
estat civil, fi lls), altres poden ser acreditades 
mitjançant instruments adequats (nivell 
educatiu, cultura, aptituds especialitzades, 
recursos econòmics), però altres només 
poden ser valorades de manera indirecta 
(disponibilitat a la integració). Caldria, a 
més, establir si aquestes característiques 
haurien de tenir-se totes en el moment de 
la immigració o bé si podrien ser assolides 
en el procés de la integració, avaluant-les 
en moments determinats, com ara en la 
confi rmació de la residència, la concessió 
del vot local, l’adquisició de la ciutadania. 
La tercera difi cultat rau en la determinació 
del volum dels fl uxos, la dimensió dels 
quals hauria de ser estimada en funció de 
les necessitats a llarg termini (amb clàusules 
de salvaguarda per a situacions especials). 
Caldria considerar, per exemple, la conve-
niència d’evitar un declivi demogràfi c que 
desequilibràs excessivament l’estructura 
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d’edats o que reduís massa l’oferta de 
força de treball (tenint en compte que els 
immigrants tenen taxes d’activitat superiors 
als autòctons). I també valorar la capacitat 
del sistema de cara a proveir els recursos i 
les estructures necessaris per als processos 
d’inclusió i integració. Es tracta, fet i fet, de 
difi cultats no insuperables, i no més grans 
que les inherents a la programació actual 
dels fl uxos, exigida per la llei, però que en 
la pràctica és lletra morta.

CRÍTIQUES I RESPOSTES

Les consideracions ací exposades són segu-
rament inacceptables per a la dreta, la qual, 
tanmateix, sap perfectament que la immi-
gració és un fenomen estructural d’aquest 
segle i que els immigrants esdevindran a la 
llarga part integral de la societat. Però no 
pot, o no vol, admetre-ho. El concepte d’im -
migració com a pròtesi és fàcilment vendi -
ble a un electorat poc atent i poc informat. 
I se l’enganya fent-li creure que, potser, demà 
ja no caldrà aquesta pròtesi. Però les críti-
ques poden venir també de l’esquerra, per-
què qualsevol consideració d’admissibilitat 
lligada a una avaluació de les característi-
ques dels immigrants és, en els fets, selec-
tiva. I selecció pot voler dir discriminació 
fi ns i tot quan se n’exclouen, en posar-la en 
pràctica, consideracions lligades a l’ètnia, la 
tendència sexual, la religió o les opinions 
dels individus. Aquestes crítiques s’han de 
debatre seriosament, sense interpretacions 
ideològiques forçades i comparant els as-
pectes negatius dels processos de selecció 
explícits, que plantegen regles clares i trans-
parents, amb els inherents als processos 
de selecció (implícits o explícits) d’altres 
polítiques. Per exemple, les «quotes» reser-
vades en la legislació vigent a determinades 

procedències geogràfi ques són selectives en 
base a consideracions geopolítiques que 
poc tenen a veure amb la disponibilitat de 
l’immigrant per a integrar-se.

Al costat de la immigració basada en l’a-
valuació, caldrà, d’altra banda, dur a terme 
un vigorós esforç en programes d’admissió 
d’immigrants que demanen asil polític o 
que necessiten ajuda humanitària, i que per 
defi nició no poden ser triats ni avaluats.

El canvi de fi losofi a –de la immigració 
«pròtesi» a la immigració «trasplantament»– 
s’ha de dur a terme tenint en compte la 
complexitat de la societat, que continuarà 
de tota manera acollint immigrants estacio-
nals, o bé «d’anada i tornada» o bé fi ns i tot 
aquells que voldran repartir el seu cicle vital 
entre diversos països. Una societat pròs-
pera, d’altra banda, atraurà la immigració 
d’estudiants estrangers, que hi faran llargues 
estades de formació, una tendència que cal 
encoratjar perquè contribueix a desprovin-
cianitzar el país i és una resposta òptima als 
processos d’internacionalització. A més, per 
a determinades fi gures professionals caldrà 
establir règims especials. Però tots aquests 
processos hauran d’integrar i completar la 
funció principal de la immigració, que és 
la d’enfortir un teixit demogràfi c i social 
afeblit. El teixit d’un país que ha comprimit 
–en aquesta fase històrica– els processos 
de reproducció biològica i els ha substituït 
parcialment pels de la reproducció social. És 
a dir, precisament, per la immigració. 

Traducció de Gustau Muñoz

  1. «The Demography of Europe, ECA and MENA coun-
tries», a cura de M. Livi Bacci i J. Koettl. Informe 
no publicat presentat al Banc Mundial el setem-
bre de 2005 (http://www.ds.unifi .it/livi/pubblica
zioni/demography-Europe.Eca-Mena-countries.
pdf ).
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Hi ha qui creu que, el primer dia, Déu 
va crear el cel i la terra, el segon dia el fi rma-
ment i el tercer Espanya. Qui diu Espanya, 
diu França, Alemanya o qualsevol altra na-
ció de prosàpia antiga, amb molta història 
i literatura al darrere. Les nacions, tots ho 
hauríem de saber a aquestes alçades, són 
anteriors als homes i la seua història és més 
antiga que la història de la humanitat. Qui 
en tinga dubtes, pot consultar els llibres de 
Fernando García de Cortázar, l’últim «pre-
mio nacional de Historia» –premi concedit 
pel ministeri de Cultura d’un govern supo-
sadament progressista–, entre els quals n’hi 
ha un de subtítol ben explícit: Historia de 
España. De Atapuerca al euro. D’Atapuerca, 
és a dir, de fa més d’un milió d’anys, quan 
els homínids que habitaven aquella serra del 
cor de Castella encara no havien donat el 
salt biològic que els convertiria en humans. 
En les coses importants, els espanyols no 
en tenen, de dubtes. Ni els francesos ni els 
alemanys. Ni tampoc els serbis, els croates 
i els israelians. Bona part de les guerres del 
segle XX i del que portem del XXI han estat 

Antoni Furió

Antoni Furió és catedràtic d’Història Medieval a la Uni-
versitat de València i director de PUV. Una primera 
versió d’aquest article aparegué a la publicació País 
Valencià segle XXI, vint-i-una refl exions crítiques (PUV-
Valencians pel Canvi, 2009).

i són guerres d’història, religió i nació; és a 
dir, d’història sagrada. En nom de la sagra-
da història nacional, alemanys i francesos 
van estar odiant-se i matant-se a intervals 
durant tres quarts de segle exactes, entre 
1870 i 1945, per situar la frontera comuna 
a una banda o l’altra del Rin, i retenir en la 
part respectiva les antigues regions d’Alsàcia 
i Lorena, franceses des del segle XVII, però 
germanòfones des de l’edat mitjana fi ns 
avui. En un moment particularment fosc 
de la història recent europea, d’ascens dels 
feixismes i triomf de la barbàrie i la irracio-
nalitat, els generals espanyols que s’alçaren 
contra la República, en nom entre altres 
coses de la sagrada unitat de la pàtria, es 
feien dir ells mateixos «nacionals» i nega-
ven aquesta mateixa condició als seus ene -
mics, sobretot si es reclamaven d’una nació 
distinta. Serbis i croates han estat anihilant-
se mútuament i exterminant albanesos i 
bosnians musulmans, en un deliri de sang 
i mort a diverses mans, per qüestions de 
fe, de litúrgia, d’alfabet i, sobretot, d’assen-
tament més antic en el territori en disputa. 
Els Balcans són un immens palimpsest, una 
superposició d’històries i cultures, en el qual 
cada part reivindica la seua pròpia capa 
d’escriptura –la que correspon al moment 
més brillant i expansiu de la respectiva 
història nacional: la de la Gran Sèrbia, la 
Gran Croàcia, la Gran Albània...– com 

Déu no creà les nacions
A propòsit del cas valencià
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l’única legítima, alhora que impugna la 
dels altres. I els israelians invoquen l’Antic 
Testament, a cavall entre la religió, la his-
tòria i la literatura, per a justifi car el seu 
dret a la terra promesa i desallotjar-ne els 
palestins, o massacrar-los si no es deixen i 
es revolten.

Hi ha, doncs, qui remunta les nacions 
al tercer dia de la Creació, i en legitima el 
predomini de les unes sobre les altres en els 
designis d’un déu privatiu, i qui les fa atem-
porals, eternes, sense principi ni fi . Hi ha 
també qui, tot al contrari, les considera una 
invenció recent, un producte de la moder-
nitat, amb no més de dos segles d’existèn-
cia. Per als historiadors contemporanistes, 
els més crèduls dels historiadors, perquè es 
creuen tot el que diuen els documents, co-
mençant pel que diuen els periòdics, que 
de vegades són els únics documents que fan 
servir, i perquè creuen que tot comença al 
segle XIX, la nació només apareix a partir 
del 1800 i, en conseqüència, només se’n 
pot parlar pròpiament, de nació, a partir 
d’aquesta data. No la nació moderna, la 
nació contemporània o la nació burgesa. La 
nació a seques, sense adjectius. Un nou sub-
jecte polític que substitueix la monarquia 
com a titular i dipositària de la sobirania, 
de la potestat suprema. En l’Antic Règim, 
la devoció i la fi delitat dels súbdits es ca-
nalitzaven per força envers el monarca, en 
qui s’encarnaven el país i les institucions 
polítiques i en qui es concentraven tots els 
poders. La nació, en canvi, agrupava tots 
els ciutadans i n’era alhora la seua expressió 
política, un producte elaborat i defensat 
per homes lliures, que se sentien investits 
de la representació popular. Desenvolupant 
aquests arguments, Manuel Martí i Ferran 
Archilés han arribat a dir que la primera na -
ció dels catalans, mal que els pese, ha estat 

la nació espanyola, o que no es pot parlar 
d’un procés de «desnacionalització» de la 
societat valenciana al segle XIX, perquè 
«això implicaria l’existència d’una “nació” 
valenciana prèvia ja constituïda, fet de di-
fícil justifi cació històrica». Les nacions, ja 
se sap, són una creació del 1800. De res no 
serveix que hi haja una abundant literatura 
històrica en sentit contrari, que medie-
valistes, modernistes i sociòlegs històrics 
parlen amb tota naturalitat de nacions i de 
sentiment nacional per als respectius perío-
des d’estudi o que es puguen multiplicar 
els exemples d’ús del terme «nació» en un 
sentit modern, difícil de reduir al lloc o la 
regió de naixement o de subordinar-lo a 
la identifi cació amb la fi gura del monarca. 
Al segle XV, la Generalitat de Catalunya no 
es va estar de desposseir de la corona el rei 
natural, Joan II, i oferir-la successivament a 
Enric IV de Castella, el conestable Pere de 
Portugal i Renat d’Anjou. Dos segles més 
tard, el crit de guerra dels segadors no era 
un altre que «Visca la terra», sense que el 
rei aparegués per cap lloc, ja que la revolta 
anava dirigida precisament contra el seu mal 
govern. Un crit irat que el jornaler Joan Pey 
feia encara més explícit el 1653, després que 
la revolta hagués estat ja sufocada militar-
ment: «Ni França ni Espanya, sinó visca 
la terra y muira lo mal govern». La nació 
inexistent, o de difícil justifi cació històrica, 
al dir dels crítics, estava ací, entre França 
i Espanya, en el crit del jornaler i la seua 
defensa de la terra. Hi ha també concep-
cions més elaborades, en la considerable 
literatura política de l’època, a Catalunya 
i a Europa (a Holanda i Anglaterra sense 
anar més lluny) que convindria llegir abans 
d’afi rmar alegrement que les identitats na -
cionals són un producte del segle XIX i 
quedar-se tan ample.



30
Una altra cosa, sí senyor, són els nacio-

nalismes, que són un producte històric re-
cent, que ha dominat la vida política en els 
darrers dos segles i ha impulsat també unes 
quantes guerres, les més horroroses que ha 
conegut la humanitat. I que ha impregnat 
també d’altres manifestacions de la vida 
política i cultural, de la literatura i la mú-
sica a l’escola, els mitjans de comunicació 
i els governs i parlaments. I hi ha hagut i 
hi ha nacionalismes oprimits, perifèrics, de 
resistència, i nacionalismes opressors, domi -
nants, encara que no s’hi vulguen reconèi-
xer com a tals, perquè el terme –no el con -
tingut, que continua més viu que mai– 
està cada vegada més desacreditat. Però, 
ja dic, una cosa són els nacionalismes –un 
producte modern– i una altra les nacions. 
No ho posem tot en el mateix sac. Hi ha 
hagut i hi ha nacions sense nacionalisme, 
com resa el títol del recent llibre de Xavier 
Torres, publicat per PUV.

Cada vegada estic més convençut que 
això de les nacions i les identitats nacionals, 
les identitats col·lectives en general, no sols 
no admet formulacions categòriques i diri-
ments, que es puguen fonamentar en dades 
pretesament objectives, sinó que cau de ple 
més aviat en el terreny informe i fonedís de 
les representacions i les identifi cacions sub-
jectives. I en aquestes representacions, en 
aquestes identifi cacions, han jugat un paper 
determinant, molt més que els materials 
que les nodreixen –materials lingüístics, 
culturals, etnogràfi cs– les narratives his-
tòriques que les elaboren i les reprodueixen. 
Espanya és Espanya gràcies sobretot a la 
història d’Espanya, al discurs històric d’Es -
panya. A una narrativa –a un guió, en diu 
Miquel Barceló– que estableix una conti-
nuïtat essencial des dels temps antics fi ns 

al present, de Atapuerca al euro, i que té els 
seus punts d’ancoratge i identifi cació en 
els grans personatges i els grans esdeveni-
ments: Viriato, don Pelayo, Covadonga, 
el Cid Campeador, Las Navas de Tolosa, 
els Reis Catòlics, la presa de Granada, el 
descobriment d’Amèrica, el Gran Capitán, 
els Tercios de Flandes, Lepanto, don Juan 
de Austria, Agustina de Aragón, Bailén... 
En temps de major exigència crítica i rigor 
intel·lectual, alguns dels noms, sobretot als 
dos extrems cronològics, han anat caient de 
la llista (Tubal, nét de Noé, per fabulós i 
poc creïble, i Franco, per despietat), però el 
guió narratiu s’ha mantingut ferm, resistent 
a qualsevol intent d’erosió.

Més que a través de cap altra via –l’Es-
glésia, el servei militar o la premsa, que 
també hi contribueixen– Espanya entra als 
caps i als cors dels espanyols, a Castella i a 
Catalunya, a Andalusia i al País Valencià, 
a través de les escoles i dels manuals esco-
lars. Del mapa d’Espanya que presideix les 
aules i que fa de fons de les fotografi es dels 
estudiants uniformats, sovint la primera fo-
tografi a de moltes generacions d’espanyols. 
De poemes i cançons, de dibuixos de mo-
narques i batalles, de frases contundents 
destinades a perdurar en la memòria. Com 
aquelles de «Roma no paga a traidores», 
«Lo que España dio a Roma: emperadores, 
como Trajano, Adriano y Teodosio; fi lóso-
fos, como Séneca y Quintiliano...», «Tanto 
monta, monta tanto...», «La Virgen del 
Pilar dice / que no quiere ser francesa...». 
Imatges, versos, sentiments ardents són la 
matèria de què estan fetes les nacions. Ací 
i a França i Alemanya. La nacionalització 
de les masses, que es com en diuen, d’això, 
és un fenomen relativament tardà, que 
comença al fi nal del segle XIX, que és quan 
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les masses irrompen com a actors polítics. 
Abans l’Estat ni se’n preocupava, perquè la 
política era una cosa de notables, de cama-
rilles i intrigues cortesanes, i l’ensenyament 
escolar estava lluny de ser general i de tenir 
com a primer objectiu infondre els valors 
nacionals. Un fenomen tardà, però sòlid i 
efi caç, perquè aconseguí imprimir aquests 
valors, declarats i interioritzats com a 
suprems, en el pit de molts dels escolars 
i futurs ciutadans, que més tard sabrien 
morir per la pàtria als camps de batalla 
d’Europa i Àfrica o durant la cruenta guerra 
civil espanyola.

El franquisme exacerbà i explotà aques-
tes passions, i la Transició va perdre una 
excel·lent oportunitat per a desactivar-les, 
per a desmuntar la narrativa rància i patrio-
tera que impregnava i es reproduïa a través 
dels continguts escolars. Es van modernit-
zar les institucions i els usos polítics, però es 
van deixar intactes, o lleugerament retocats, 
els ingredients del vell discurs nacional de 
sempre. No s’atreviren a tocar-los. No s’atre -
viren a desmantellar-los, malgrat les críti-
ques dels educadors i dels historiadors crí-
tics. Els feien més por els retrets, en sentit 
contrari, dels catedràtics de la vella escola, 
alarmats davant el més mínim intent de 
renovació, davant qualsevol tímida tempta-
tiva de substituir la història de noms i fets, 
de grans personatges i grans esdeveniments, 
per una explicació més crítica i racional, 
més científi ca, del passat històric. Tenia i té 
raó Julio Valdeón, un antic abanderat de 
la historiografi a marxista i avui membre 
de la Real Academia de la Historia, quan 
afi rmava que l’abandonament de la història 
nacional a les escoles i els instituts, la subs-
titució de la història dels reis i les batalles 
per la de les estructures i la història sense 

noms ni passions, redundaria en detriment 
de la mateixa noció d’Espanya i en el desar-
mament patriòtic, nacional, dels espanyols. 
La deriva nacionalista de Valdeón i d’altres 
historiadors i intel·lectuals progressistes és 
en ella mateixa una evidència de com estan 
de fortament arrelats, interioritzats, els in-
gredients tradicionals del discurs nacional 
d’Espanya, de la narrativa d’Espanya, que 
es resisteixen a desmuntar. Les conviccions 
nacionalistes pesen més que les refl exions 
crítiques, i en això no sempre hi ha diferèn-
cies clares entre les dretes i les esquerres, 
entre José María Aznar i José Bono, entre 
Joan Lerma i Francesc Camps.

Enfront d’aquesta poderosa narrativa 
nacional d’Espanya, que ha mostrat histò -
ricament la seua efi càcia i capacitat de su-
pervivència, l’alternativa ha de ser un dis-
curs crític i radical i no una altra narrativa 
nacional de signe contrari, una narrativa 
on es refl ectirien inversament els mateixos 
continguts. L’alternativa a la història dels 
Pelayos i els Alfonsos, del Cid i el Gran Ca -
pitán, no pot ser la dels Jaumes i els Borrells, 
la dels almogàvers i Roger de Flor. Això no 
ho podia fer la Renaixença –tant la catalana 
com la valenciana–, per les seues pròpies 
limitacions, pels seus condicionaments 
socials i ideològics, ni el regionalisme es-
tantís d’adés i ara. Ho van intentar primer 
els valencianistes dels anys trenta, aquella 
prometedora generació de joves universi-
taris, progressistes i republicans, truncada 
abruptament per la guerra i, sobretot, per 
la repressió: la mort, l’exili, la presó, la de-
puració... Ho intentà de nou, en els temps 
difícils del franquisme, Joan Fuster, hereu 
d’aquella tradició valencianista i progressis-
ta de la República, que va saber revigoritzar 
amb les noves claus interpretatives del pas-
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sat i del present que oferien Vicens Vives 
i l’anàlisi marxista. Nosaltres els valencians 
és una nova lectura del país, de la història 
del país, a la llum de les preocupacions 
socials, culturals i polítiques del present, 
d’aquell present del començament dels anys 
seixanta, i, també, de les propostes historio-
gràfi ques més innovadores de l’època, en un 
moment que la universitat esdevenia un dels 
agents més dinàmics de la lluita contra el 
règim. El llibre entusiasmà i aconseguí l’ad-
hesió de molts joves universitaris, no sols 
del món valencianista, que era i continuaria 
sent minúscul durant molt de temps, sinó 
de tots els sectors progressistes en general, 
perquè oferia un altre discurs, una altra vi-
sió del passat històric i, amb ella, una altra 
proposta de futur, més pròxima també a 
les seues pròpies preocupacions. El més 
iconoclasta i subversiu, amb tot, no era tant 
l’anàlisi del passat –la catalanitat originària 
dels valencians, arran de la conquesta i la 
colonització del segle XIII, la comunitat de 
llengua i cultura amb Catalunya i les Illes 
Balears, una unitat que no es discutia ni 
es posava en dubte a la València dels anys 
cinquanta–, com el projecte de futur, que 
per als valencians –i no sols els valencians–, 
en tant que poble, i en tant que poble 
subordinat i desdibuixat, en perill de dis-
solució, només podia passar per reforçar 
els vincles amb el Principat i les Illes dins 
el marc comunitari dels Països Catalans. 
Fuster també sorprenia i connectava amb 
sectors més amplis que el de l’estricte valen-
cianisme perquè el seu discurs era modern i 
s’apartava deliberadament de tots els tòpics 
tradicionals del regionalisme, en particular 
d’aquella autocomplaença tan satisfeta que 
tan bé s’adeia amb el conformisme i la sub-
alternitat. Uns anys abans, Vicens Vives es-

crivia per als futurs capitans de la indústria 
i el comerç que un dia liderarien Catalunya; 
Fuster ho feia per als universitaris que un 
dia transformarien i reinventarien el País 
Valencià.

El passat recent no ha anat ben bé així. 
Però no em sembla que ni els fracassos del 
valencianisme polític ni les decepcions o 
frustracions que això ha generat es puguen 
carregar al compte de Fuster, que ni es 
presentà a cap càrrec públic ni va dissenyar 
cap estratègia electoral. Tampoc es poden 
carregar del tot al valencianisme polític. 
Alfons Cucó i altres autors han recordat 
no sols la formidable ofensiva que va llan-
çar la dreta –una dreta feréstega i per esta-
blir, en què coincidien els sectors més mo-
derats del règim amb el búnquer que es 
resistia a perdre les posicions de poder que 
encara controlava– per tal de neutralitzar 
l’hegemonia electoral de l’esquerra, com 
els dubtes, les vacil·lacions i la claudicació 
fi nal d’aquesta mateixa esquerra, comple-
tament subordinada a Madrid. L’Estat 
espanyol no es podia permetre una altra 
Catalunya o un altre Euskadi, ni tan sols 
una altra Navarra. I en aquesta ofensiva, 
l’anticatalanisme més primari resultà un 
arma efi cient, perquè l’an ticatalanisme, no 
ens enganyem, és un ingredient essencial 
de la identitat espanyo la, i, ben atiat, un 
ingredient també del victimisme valencià, 
del regionalisme espa nyolista valencià. La 
batalla, en la qual no s’estalviaren recursos, 
no es jugava tant en el camp de les idees, 
com en el de la simbologia, el que excita 
els sentiments més a fl or de pell, més irra-
cionals, i el de la política institucional (el 
llistó del 5 % que difi cultava l’expressió 
parlamentària d’un nacionalisme encara 
incipient).
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Tot això ja és massa sabut, però convé 

recordar-ho una vegada i altra perquè so-
vint s’oblida que no es va tractar d’una més 
o menys acalorada confrontació d’idees o 
d’una batalla que es jugava només en el 
terreny de la simbologia. No es poden obli-
dar els interessos en joc ni fer abstracció del 
context social, econòmic, polític i cultural 
en què es va produir. La dreta va saber do-
mesticar l’esquerra, i la dreta i l’esquerra, per 
motius electorals, partidistes, van saber obs-
truir la via parlamentària al valencianisme 
polític. No sols la via parlamentària. També 
la presència en els mitjans de comunicació 
–fi ns i tot a costa de frustrar altres mitjans 
alternatius, com van ser Diario de Valencia 
o Noticias al Día, o la possibilitat d’un 
Levante de capital i obediència autòctons, 
o de desvalencianitzar Canal 9, com es 
queixen amargament els seus professionals– 
i, per tant, la limitada capacitat d’infl uir 
en l’opinió pública. L’esquerra, i el país en 
general, ho patiria més tard. Ho està patint 
encara. El PSOE renuncià a la política –i a 
les idees que fan que valga la pena la políti-
ca– per la lluita partidista i intrapartidista, 
pel poder institucional o pel poder orgànic. 
No sembla que vulga tornar. Se sent més 
còmode en el terreny de joc i amb les regles 
de joc –la simbologia, la llengua, l’aigua, la 
construcció...– marcats per la dreta, que 
hi tindrà sempre les de guanyar, perquè 
l’electorat sempre preferirà l’original a la 
còpia. Les declaracions del nou secretari 
general dels socialistes valencians no inviten 
precisament a l’optimisme: no sols s’accepta 
i es defensa plenament l’actual marc es-
tatutari, sinó que es reenvia les posicions 
discordants que haja pogut tenir el seu partit 
en matèria de símbols i denominacions al 
bagul de la història passada.

El més trist de tota aquesta polèmica 
sobre la simbologia ofi cial dels valencians, 
sobre la cancel·lació del fusterianisme com 
a revisió crítica del passat i, sobretot, com 
a proposta viable de futur, sobre la defensa 
de l’autoctonisme valencianista enfront 
del pretès imperialisme o uniformisme 
català, és la mesquinesa dels seus objectius 
i plantejaments. I, pitjor encara, que sona 
a déjà vu. En els debats –o potser hauria 
de dir monòlegs, perquè només se sentia la 
veu d’un mateix sector– que han precedit 
el recent congrés del Bloc Nacionalista 
Valencià, l’acceptació de la simbologia au-
tonòmica, i en particular de la senyera amb 
franja blava perquè és l’ofi cial i perquè ens 
diferencia i ens singularitza respecte dels ca-
talans, es justifi ca en l’ardor patriòtic que 
suscita en els joves medievalistes –ai!– que 
la propugnen i que reconeixen que s’a-
borronen quan la veuen hissada –al costat, 
naturalment, de la d’Espanya, si es tracta 
d’un edifi ci ofi cial.

Que quede clar que no tinc res en con-
tra de la revisió del fusterianisme, de la re-
visió de la història dels valencians en clau 
regionalista o neollorentinista. Cadascú pot 
fabricar-se la narrativa que millor li apanye 
i fer-ne proselitisme on vulga, com fan els 
joves medievalistes entre la militància del 
Bloc. Estan en el seu dret, i també estan 
en l’edat. Tenen urgència històrica –des-
prés de tants anys de marginalitat política 
del valencianisme– i creuen que és millor 
adaptar-se a la realitat que continuar inten-
tant transformar-la. Una realitat, això sí, 
que no és solament el blau en la senyera i la 
simbologia ofi cial de l’autonomisme, sinó 
també la d’un país devastat per la corrupció 
i l’especulació immobiliària, per la col·lusió 
entre negocis públics i interessos privats, per 
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l’estreta connivència entre polítics, cons-
tructors i aconseguidors i vividors de tota 
mena; la d’un país on la societat ha canviat 
enormement, amb la transformació de les 
seues bases productives, en una transició 
accelerada de l’agricultura als serveis, i la 
sedimentació de les successives aportacions 
migratòries, dels anys seixanta ençà; la d’un 
país on es parla cada dia menys el valencià, 
quan la llengua ha estat fi ns fa ben poc un 
dels principals factors d’integració social 
i identitat cultural; on les institucions no 
defensen ni promouen l’ús del valencià, 
sinó que el menystenen i el desencorat-
gen, el marginen o l’eliminen dels espais 
públics i els mitjans de comunicació; on els 
veritables problemes són els que imposen 
la precarietat laboral i la crisi econòmica, 
el desmantellament de l’estat del benestar, 
la inseguretat i la pèrdua de confi ança en 
el futur, així com les reaccions racistes i 
xenòfobes a què estan donant lloc, o la 
deficient cultura democràtica que per-
meta reprovar i esmenar aquests i altres 
comportaments insolidaris o directament 
antidemocràtics.

En aquest context de ruïna moral i des-
composició social, la querella de les imatges, 
dels símbols, no deixa ser, ara com fa trenta 
anys, una broma de mal gust. Un expedient 
per a derivar l’atenció cap a un altre costat: 
intencionadament, com fa la dreta cada 
vegada que s’acosten eleccions o ha de ta-
par els seus draps bruts, o ingènuament, 
com ens proposen aquestes bones ànimes 
del valencianisme tricolor i contemporit-
zador, que no semblen saber massa bé en 
quin país viuen. De fet, tot i que s’acusa 
Fuster d’essencialista i d’etnicista –Mare de 
Déu, Senyor!–, el seu discurs no abandona 
aquest terreny. La realitat es mira només en 

termes simbòlics, i el gran remei perquè el 
valencianisme obtinga ressò popular no 
és altre que l’acceptació de la simbologia 
ofi cial. En canvi, l’anàlisi crític de la realitat 
social, la denúncia de la corrupció i la de-
predació que devasta el país, del control i la 
manipulació dels mitjans de comunicació, 
del retrocés en l’ús social i el prestigi del 
valencià, de la baixa qualitat democràtica 
de la vida política en general, no compta o 
no interessa tant. Almenys està absent de la 
crítica d’aquests esforçats neollorentinistes, 
que només tenen en el seu punt de mira 
el catalanisme o, com ells en solen dir, el 
nacionalisme fusterià o el nacionalisme cul-
tural. D’altra banda, les seues propostes no 
tenen molt d’original ja que reprodueixen 
els postulats del valencianisme regionalista 
dels últims cent cinquanta anys, la història 
del qual reivindiquen i en les idees del qual 
s’inspiren. Un valencianisme nan i pla, sen-
se alçada ni ambició, capaç de conviure i 
d’integrar-se perfectament en els engranat-
ges polítics i ideològics de la Restauració 
borbònica, la Dictadura primoriverista, el 
franquisme, el blaverisme i el neoforalisme 
que practica l’actual inquilí del Palau de la 
Generalitat. Un regionalisme innocu que 
en res no pertorba ni qüestiona l’hegemonia 
del discurs nacionalista espanyol, que per 
això mateix no sols no el perseguí, sinó que 
el tolerà i se’n serví en les hores fosques del 
franquisme.

En el fons, totes aquestes protestes d’un 
espai propi, singularitzat, estrictament va-
lencià, com també el mallorquinisme anti-
catalanista, el navarresisme antibasc o el va-
lencianisme folklòric i autocomplaent con-
tra el qual s’alçà Fuster, no deixen de tenir 
com a marc de referència últim el discurs 
nacional espanyol, la narrativa d’Espanya. 
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No és un nacionalisme alternatiu, transfor-
mador, sinó acomodatici. Que oculta amb 
el seu èmfasi en la modernització de l’eco-
nomia i la societat valenciana, en les políti-
ques de grans obres públiques i infraestruc-
tures viàries i en els grans esdeveniments 
mediàtics, la seua buidor interior.

El veritable discurs rupturista i moder-
nitzador era, fa cinquanta anys, el de Fuster. 
No sols perquè s’apartava del valencianisme 
conservador i arcaïtzant de la postguerra 
sinó perquè trencava inequívocament amb 
la narrativa d’Espanya, la franquista i la pre-
existent a Franco, en la qual tan conforta-
blement s’havien instal·lat don Teodor Llo-
rente i els seus continuadors. També, per 
la seua voluntat d’escapar dels refl exos 
agraristes d’un país encara rural que tot just 
s’immergia aleshores en un procés d’indus-
trialització que el transformaria completa-
ment en una dècada. Amb la seua aposta 
decidida per la modernitat i la racionalitat, 
per un valencianisme i un catalanisme ben 
poc «nacionalistes», ben poc fonamentats 
en la celebració festiva de les glòries prò-
pies o en els ingredients essencialistes de 
la identitat nacional, Fuster eixamplà la 
seua audiència molt més enllà dels sectors 
tradicionals, fi ns i tot reaccionaris, en què 
havia quedat reclòs el valencianisme de la 
postguerra, i dels grups alternatius i pro-
gressistes que començaven a insinuar-se al 
fi nal dels anys cinquanta i el començament 
dels seixanta, per a connectar també amb 
un espectre social i polític més ample, que 
anava des dels representants d’una dreta 
civilitzada i moderna, com la que més tard 
s’aplegaria en la Unió Democràtica del 
País Valencià, fi ns als partits i les organit-
zacions d’esquerres, de resistència contra 
el franquisme. No cal dir que, els uns i els 

altres, encara molt minoritaris i desorga-
nitzats.

La principal aportació de Fuster, en a-
quells anys de desolació i absoluta indigèn-
cia intel·lectual, és la d’haver contribuït a 
repensar el país i, sobretot, a repensar-lo 
fora de la narrativa d’Espanya, a construir 
una narrativa alternativa, un altre discurs 
de nació, que no començava en la nit dels 
temps ni en la cova de Parpalló, sinó amb la 
conquesta de Jaume I i la creació del regne 
de València. Un discurs que posava en pri-
mer pla la comunitat de llengua, cultura i 
història entre catalans, mallorquins i valen-
cians i proposava, com a projecte polític, un 
futur igualment compartit. Projecte polític 
en el sentit més ampli del terme, ja que tota 
proposta de futur, de futur col·lectiu, és ne-
cessàriament política, i que no sempre s’ha 
sabut entendre, sobretot quan s’insisteix en 
el fracàs dels postulats fusterians, en la seua 
derrota davant les urnes o davant la realitat. 
El diagnòstic de Fuster, tan reprovat en els 
últims temps, però que a mi em continua 
semblant vàlid, és ben senzill: si el futur no 
és conjunt, no n’hi haurà, de futur. Ni per 
a la llengua, ni per a la cultura ni per a la 
història compartides. Ni per a això tan va-
garós que en diuen la nació, la nació també 
comuna, i que ell en deia Països Catalans.

Tampoc per a la Catalunya estricta, cada 
vegada més incòmoda amb el que passa al 
sud del Sènia. El Principat no ha sabut mai 
què fer amb els valencians, tan peculiars que 
no s’entenen ni entre ells, i en els últims 
anys el nacionalisme català ha extremat els 
seus refl exos regionalistes i aïllacionistes, 
convençut que, del País Valencià, només 
els poden venir problemes i maldecaps. Al-
guns, com el meu bon amic Agustí Colo-
mines, president d’un dels think tanks de 
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Convergència, pensa que ja és hora d’agafar 
camins diferents, de distingir entre la «na -
ció catalana» i la «nació valenciana». L’aïlla-
ment, el replegament, no deixa de ser suïcida, 
i els nacionalistes catalans haurien de saber 
que el que li passe a la llengua al País Valen-
cià, el que li passe al mateix País Valencià, 
tard o d’hora li passarà també a Catalunya. 
D’altra banda, i tornant al marc de refl exió 
estrictament valencià, això de «nació va-
lenciana» està bé com a brindis al sol o si 
el marc de referència últim és Espanya: no 
compromet a res, i al capdavall Espanya 
continuarà sent la nación de naciones. Pura 
qüestió terminològica –pura qüestió de 
noms– i de consum intern. Vist des de fora, 
des d’Europa o des d’un món cada vegada 
més globalitzat, les nacions són una altra 
cosa i el projecte de futur dels valencians 
–dels valencians en tant que poble, és clar, i 
no només de residents al territori–, i també 
dels catalans, passa pels Països Catalans, 
passa per un futur compartit.

No estic tan segur que tot això haja fra -
cassat, com ens diuen i ens tracten de con-
vèncer els qui en propugnen ara la liqui-
dació, ni que el balanç de tot plegat siga 
negatiu. Després de quasi quinze anys de 
govern de la dreta, una dreta depredatòria 
del territori, insolidària socialment i hostil 

a la llengua i la cultura pròpies, encara 
queda vida al país dels valencians. No hi ha 
poble ni ciutat de nord al sud del país on 
no hi haja una, per mínima que siga, trama 
civil inquieta i resistent, activa, militant, 
formada per joves i no tan joves, per gent 
culta i conscienciada –aquest és un país, i 
no em cansaré de repetir-ho, que l’han fet 
els mestres i la gent de la cultura, els músics, 
els cantants, els escriptors, els pintors, els 
professors d’institut i d’universitat, que 
constitueixen també la base esperançada del 
seu futur–, per gent que, a pesar de les de-
cepcions, no s’hi resigna i continua fent co-
ses. No s’ha esvaït del tot la capacitat de re-
sistència i de contestació, la voluntat de 
transformació. El realisme polític que tant 
reclamen els qui proposen cancel·lar el llegat 
fusterià –un llegat més crític i polític que no 
ideològic– i imprimir un cop de timó en 
l’ideari valencianista, no està renyit amb la 
voluntat utòpica de canviar la realitat. Al 
capdavall, són els objectius utòpics –és a dir, 
justos, possibles, realitzables– els únics pels 
quals val la pena continuar lluitant. La clau-
dicació, per contra, porta al conformisme 
i la desmobilització, a sumir-nos en aquell 
estat de perpètua somnolència digestiva, 
del qual la societat valenciana no acaba de 
despertar mai. 
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 1. Discurs sobre la dignitat de l’home 
  Pico della Mirandola
  Traducció i introducció d’Antoni Seva

 2. Carta sobre el comerç de llibres 
  Denis Diderot
  Traducció i introducció d’Antoni Furió

 3. L’assaig com a forma 
  Theodor W. Adorno
  Traducció de Gustau Muñoz
  Introducció de Jacobo Muñoz

 4. De Sagunt a Perpinyà
  Giacomo Casanova
  Traducció i introducció de Josep Ballester
  i Enric Salom

 5. La ciència i la política
  Max Weber
  Traducció i introducció de Guillem Calaforra

 6. Pla d’una universitat o d’una educació pública  
  en totes les ciències
  Denis Diderot
  Traducció d’Eduard J. Verger
  Introducció d’Antoni Furió

 7. Defensa dels intel·lectuals
  Jean-Paul Sartre
  Traducció d’Albert Mestres
  Introducció de Mercè Rius

 8. Viatge al voltant de la meua cambra
  Xavier de Maistre
  Traducció de Salvador Company i Anna Torcal
  Introducció d’Antoni Martí Monterde

 9. La Ciutat del Sol
  Tommaso Campanella
  Traducció i introducció d’Antoni Seva

 10. El cristianisme sense vels
  Paul Thiry d’Holbach
  Traducció i introducció de Josep Lluís Teodoro

 11. L’origen de la vida
  Aleksandr I. Oparin / John B. S. Haldane
  Traducció de Natàlia Inness i Juli Peretó
  Introducció de Juli Peretó

 12. L’Estat dels jueus
  Theodor Herzl
  Traducció i introducció de Gustau Muñoz

 13. Sobre la traducció
  Paul Ricoeur
  Traducció i introducció de Guillem Calaforra

 14. L’assassinat entès com una de les belles arts
  Thomas De Quincey
  Traducció i introducció d’Albert Mestres

 15. Micromégas. Una història fi losófi ca
  Voltaire
  Traducció i introducció de Martí Domínguez

 16. Brevíssima relació de la destrucció de les Índies
  Bartolomé de Las Casas
  Traducció de Pau Viciano
  Estudi preliminar de Meritxell Bru
  Pròleg de Miquel Barceló

 17. Contra els galileus
  Julià Emperador, dit l’Apòstata
  Traducció i introducció de Joan F. Mira

 18. Assaigs
  Victor Klemperer
  Traducció de Marc Jiménez
  Introducció d’Antoni Martí Monterde

 19. Lisboa. Llibre de navegació
  José Cardoso Pires
  Traducció i introducció de Vicent Berenguer

 20. La lluita per la vida
  Charles R. Darwin / Alfred R. Wallace
  Traducció de Juli Peretó
  Introducció de Manuel Costa i Juli Peretó

Col·lecció
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Dietaris i dietarisme

PRESENTACIÓ

Un dels punts forts de la literatura catalana està constituït pels diaris o dietaris d’escriptor, 
per allò que se sol anomenar el dietarisme. L’escriptura literària de diaris compta certament 
amb una gran tradició entre nosaltres i amb mestres indubtables del gènere, però darrerament 
s’ha assistit a un veritable esclat i a la incorporació d’un seguit considerable de nous autors. 
Tindria interès esbrinar les raons d’aquest auge del gènere dietarístic, que fa emergir noves 
veus literàries, noves mirades, opinions i refl exions tot sovint amagades en un sistema de 
comunicació pública vertaderament selectiu, fragmentari, poc accessible i desconnectat. Pels 
motius que siguen, la literatura catalana coneix un veritable esplendor en aquest gènere, 
que posa la subjectivitat, el pensament i la vivència personal a l’abast del lector, confi gurant 
un mosaic de veus que també acaben confegint, en conjunt, una certa imatge, més rica, més 
matisada, més coral, del país que som. El Grup d’Estudi de Literatura Contemporània de 
la Universitat d’Alacant té precisament com a centre d’investigació la literatura del jo, és 
a dir, els diaris, les autobiografi es, les memòries. A través de diversos simposis ha abordat 
alguns aspectes d’aquesta escriptura en ple apogeu, atès l’interès que desperta en l’actualitat 
–i no només– en les lletres catalanes. En el present dossier, coordinat per Enric Balaguer, 
recollim alguns articles derivats d’intervencions al darrer simposi, celebrat en novembre de 
2008, que es proposava refl exionar sobre les característiques d’allò que constitueix un bon 
diari, sobre la poètica del diari des del punt de vista d’un possible cànon, i sobre algunes 
mostres especialment signifi catives del gènere en la literatura catalana contemporània (obres 
de Josep Pla, Marià Manent, Gaziel, Enric Sòria). Els avatars d’una enquesta entre estu-
diosos, crítics i escriptors sobre el cànon dietarístic i la posició peculiar de la dona davant 
l’escriptura de diaris són també qüestions tractades en aquestes pàgines, que aporten una via 
de lectura possible d’un gènere vigorós i  revelador, una singularitat potser sorprenent i, en 
qualsevol cas, molt destacada de la literatura catalana dels nostres dies. Ens conviden, fet i 
fet, a fruir-ne i a refl exionar-hi.
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Un cànon dietarístic?
Els avatars d’una enquesta 

Anna Esteve
Dari Escandell

Anna Esteve (Alacant, 1977) és professora de Filologia 
Catalana a la Universitat d’Alacant. És coautora del 
Diccionari de literatura valenciana actual (2002) i da-
rrerament s’ha ocupat de l’estudi del dietarisme català 
contemporani, en diversos treballs i especialment en 
la seua tesi doctoral: Dietarisme català entre dos segles: 
una panoràmica i alguns exponents.

Dari Escandell (l’Alguenya, les Valls del Vinalopó, 1982) 
és professor de Filologia Catalana a la Universitat 
d’Alacant. La seua principal línia d’investigació ha 
estat, fi ns ara, l’escriptura autobiogràfi ca i, concreta-
ment, l’obra memorialística de Joan Puig i Ferreter. 
És coautor del llibre Puig i Ferreter, cinquanta anys 
després (2008).

Per tal d’intentar possibles respostes, 
sempre provisionals, i mirar d’il·luminar al-
gunes parcel·les d’aquest terreny certament 
ardu hem volgut tornar a dedicar el simposi 
d’enguany exclusivament als diaris, però 
restringint-ne la perspectiva d’anàlisi a fi  
d’abordar els dietaris des de la perspectiva 
del cànon literari.1 

Tot i amb això, no voldríem ni pecar 
d’innocència ni semblar massa pretensiosos, 
ja que no ignorem la complexitat inherent a 
aquest concepte2 ni la polèmica que suscita 
sempre l’establiment del cànon literari; un 
parell de mots que solen despertar totes 
les alarmes dels gremis afectats: escrip-
tors, crítics, acadèmics i, per extensió, els 
diferents ens culturals relacionats amb la 
literatura. No és tan llunyana encara l’erup-
ció de crítiques i debats que provocà, a 
fi nals dels noranta, el model de cànon, 
immobilista i tancat, que el crític Harold 
Bloom plantejava en la coneguda obra El 
cànon occidental.

Tanmateix, no fi gura entre les nostres 
aspiracions dictar un llistat de títols i noms 
per catapultar-los a la glòria canonística, 
sinó simplement posar en la palestra una 
qüestió que considerem de summa impor-
tància i que ha estat fi ns ara desatesa per la 
crítica, universitària i no, i mirar de provo-

INTRODUCCIÓ 

Ara fa tres anys, l’estudi dels diaris i dieta-
ris esdevenia l’eix temàtic del IV Simposi 
Internacional de Literatura Autobiogràfi ca. 
Després de publicar-ne les actes ens vam 
adonar que calia anar una mica més enllà i 
aventurar-nos per unes sendes no gaire tran -
sitades fi ns ara: què és el cànon literari? És 
possible aplicar-lo a les obres dietarístiques? 
Quines obres podrien constituir el cànon 
dietarístic català? Aquests eren i són alguns 
dels controvertits interrogants que el grup 
d’investigació de Literatura Autobiogràfi ca 
de la Universitat d’Alacant ens hem anat 
plantejant d’aleshores ençà.
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car, així, una discussió intel·lectual que ens 
ajude a anar distingint algunes clarianes, 
especialment lluents, dins l’afortunadament 
espès bosc de la dietarística catalana con-
temporània. 

Ens servim de la breu i senzilla defi ni-
ció de cànon que maneja Enric Sullà en la 
introducció a la miscel·lània El canon lite-
rario (1998): «una llista o elenc d’obres 
considerades valuoses i per això dignes 
de ser estudiades i comentades»; perquè 
precisament aquesta és la nostra voluntat: 
parlar d’una sèrie de dietaris que conside-
rem dignes de ser estudiats i aprofundir en 
les característiques que els atorguen aquesta 
dignitat. I encara podem completar-ne la 
defi nició adduint els criteris que remarca 
Joaquim Molas (1998) per a elaborar 
aquesta llista: d’una banda, el valor literari, 
sempre de mal defi nir i mesurar; i d’una 
altra, la representativitat.

Un dels possibles camins que teníem per 
confegir aquesta selecció dels millors die-
taris catalans era elaborar una enquesta 
oberta, adreçada a estudiosos de la literatura 
catalana de l’àmbit universitari, crítics lite-
raris, escriptors i lectors qualifi cats. El de 
l’enquesta és un sistema gairebé clàssic per 
a assajar el cànon literari català; són tot un 
referent en aquest sentit les promogudes 
per la revista Serra d’Or3 a l’hora de triar les 
millors obres escrites en català en cadascun 
dels gèneres.4 Així mateix, l’any 2007, a 
propòsit de la participació de la cultura 
catalana a la Fira del Llibre de Frankfurt, 
el suplement cultural del diari El País, Ba-
belia, també proposava una enquesta, en 
què participaren 134 «estudiosos, crítics, 
escriptors i gent del món de la cultura», 
per tal de determinar les quinze obres que 
destaquen d’entre tota la producció catala-
na de tots els temps.5

Abans, però, de centrar-nos en els ava -
tars de la nostra enquesta, creiem oportú 
aturar-nos en la primera part del títol 
d’aquest article, concretament en el mot 
«problemàtica», per a explicar, bé que de 
manera succinta, algunes de les particu-
laritats de la dietarística catalana contem-
porània.

PROBLEMES ACTUALS 
DEL DIETARISME CATALÀ

La producció i la recepció de dietaris en els 
territoris de parla catalana presenta unes 
característiques especials respecte a la resta 
de gèneres literaris. Fa uns quants anys,6 re -
feria algunes condicions i entrebancs que 
s’havien de tenir en compte a l’hora d’apro-
ximar-se a aquestes obres, ara només voldria 
reprendre’n un dels principals: la simple 
identifi cació de les obres. Es dóna una evi-
dent confusió terminològica que irradien 
des de les editorials fi ns a les llibreries i 
biblioteques, i d’altres entitats encarrega-
des de la catalogació de les obres que es pu-
bliquen. 

Resulta habitual trobar dietaris etique-
tats com a obres de narrativa o assaig i, més 
rarament, titllats de novel·la. Tot i ser un 
fet minoritari, crida l’atenció que l’edició 
de butxaca d’El cingle verd, del valencià 
Josep Piera, publicada per Destino el 2002, 
incorpore el mot novel·la en la mateixa por-
tada del dietari. Inversament, sota el nom 
de dietari podem trobar, a banda d’obres 
de fi cció,7 reculls d’articles periodístics que 
recorren a aquesta etiqueta potser impel·lits 
pel bon moment que viu el gènere a casa 
nostra.8

Aquesta confusió es perpetua també 
en els premis amb què es reconeix el valor 
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literari d’aquestes obres. Davant la falta de 
plataformes pròpies i específi ques dedica-
des a dietaris, els autors presenten aquest 
conjunt d’anotacions al compàs dels dies 
tant a premis de narrativa i de novel·la com 
a premis d’assaig. Aquest és el cas per exem-
ple d’Enric Sòria, que guanyà el premi Joa -
not Martorell de novel·la per Mentre parlem, 
el primer dietari, i el premi Carles Rahola 
d’assaig per La lentitud del mar; o el d’Isidor 
Cònsul, guardonat amb el premi de novel·la 
Marian Vayreda per Tractat de geografi a 
(2008). En altres casos, però, la confusió 
ateny al mateix terreny de la literatura del 
jo i així, El present vulnerable de Feliu For-
mosa guanyà el premi de la Crítica Serra 
d’Or al millor llibre de memòries. De fet, 
és molt curta la nòmina de premis que, 
segons les bases, acullen dietaris o altres 
gèneres de la literatura del jo: comptem 
amb el premi Josep Pla (majoritàriament, 
atorgat a novel·les), el premi de Biografi es, 
Autobiografi es, Memòries i Dietaris Rovira 
i Virgili, creat l’any 1990, i d’altres que amb 
el genèric de narrativa accepten memòries 
o dietaris.

No sabem si com a causa o conseqüència 
d’aquest comportament dels premis litera-
ris, les editorials els inclouen en col·leccions 
de narrativa o d’assaig i molt poques els 
destinen a sèries dedicades exclusivament 
a la literatura del jo; principalment, perquè 
gairebé cap editorial en té, de col·leccions 
específi ques: només podem citar, com a 
cas excepcional, la col·lecció «Memòries i 
biografi es» d’Edicions 62. La tònica habi-
tual, doncs, és incloure’ls en sèries en què 
es poden trobar obres de gairebé tots els 
gèneres, especialment narrativa i assaig.9

A tot estirar, es poden destacar algunes 
col·leccions en què es publiquen diversos 
dietaris mostrant un criteri coherent que 

contrasta amb el funcionament més contra-
dictori d’altres editorials, les quals arriben 
a incloure dietaris en col·leccions diferents 
(Destino, Proa, Columna).10

Premis i editorials expliciten així una inèr -
cia que tendeix a perpetuar-se, com la del 
peix que es mossega la cua. Davant aquesta 
realitat cal plantejar-se si realment serien 
defi citaris uns premis dirigits exclusivament 
a diaris i dietaris? Ho serien més, o menys, 
que els dedicats a premiar poesia? O, potser, 
la producció de dietaris, tot i ser cada cop 
més elevada, no permet encara la creació de 
col·leccions dedicades a la dietarística, en 
particular, o, com a mínim, a la literatura 
del jo, en el seu conjunt. Canviar aquesta 
tendència ens aproximaria a la normalitat, 
tan proclamada, respecte d’altres literatures 
com ara la francesa o l’anglesa.

Una altra circumstància que afecta la re-
cepció d’aquest gènere és l’accessibilitat. No 
sempre resulta fàcil tenir entre les mans o 
veure a les llibreries diaris i dietaris; el mer -
cat editorial es mostra especialment voraç 
amb aquestes obres. Si a hores d’ara resulta 
força complicat mantenir una obra, que no 
siga un bestseller o un receptari de cuina, 
més d’unes quantes setmanes a les llibreries, 
per als dietaris el marge de confi ança és en-
cara menor i la seua vida comercial esdevé 
certament efímera: passen de la llibreria al 
magatzem de l’editorial –tot esperant el 
cruel destí de tornar a ser pasta de paper– 
en molt poc temps i, així, dietaris publicats 
fa un parell d’anys resulten a hores d’ara 
introbables. 

Obstaculitza també la recepció d’aquesta 
mena d’obres el desfasament temporal que 
es produeix entre l’escriptura i la publicació. 
El fet que en l’actualitat assistim a un cons-
tant degoteig de dietaris escrits durant les 
primeres dècades del segle XX impedeix que 
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comptem amb un corpus d’obres defi nitiu 
que puga ser valorat amb certa perspectiva; 
aquestes noves incorporacions permeten 
anar a omplir els buits d’una tradició, en 
altres èpoques, silenciada, i no sempre per 
motius literaris.

A pesar de l’actual situació, el dietarisme 
continua sent una opció d’escriptura i de 
lectura minoritària, la qual cosa pot explicar, 
en part, les serioses difi cultats dels autors 
per trobar editorials que confi en en aquestes 
obres, llevat que es tracte d’escriptors ja 
consagrats i coneguts especialment per la 
resta de la seua obra literària. Com passa 
massa sovint, sobretot per a aquells que 
estan començant o que, tot i comptar amb 
una trajectòria consolidada, no estan vin-
culats amb els centres de cultura, guanyar 
un premi literari és sovint l’únic que en 
garanteix la publicació.11

Malgrat tot, s’han de celebrar iniciatives 
com les de l’editorial valenciana de creació 
recent: Perifèric edicions, que en un breu 
període de temps (de l’octubre del 2003 
fi ns ara) ha publicat quatre dietaris en la 
col·lecció «Escriptures», demostrant una 
preferència o un interès per aquesta lite-
ratura i una coherència, com hem vist, no 
gaire usual.

La crítica és un altre dels pilars de re-
ferència obligada en una contextualització 
de la dietarística catalana actual com la 
que estem assajant. L’estimulant puixança 
literària d’aquest tipus d’escriptura ha des-
pertat el seu interès i en les últimes dècades 
ha reaccionat i dedica major atenció i espai 
a un dels fenòmens més notables i destacats 
de la literatura catalana dels últims anys. 

Les primeres aproximacions, molt aïlla-
des, de les dècades dels setanta i vuitanta do -
naren pas a sistematitzacions que han esde -
vingut manuals de referència, ja en els no -

ranta.12 Progressivament, les revistes lite-
ràries i les seccions culturals dels diaris se’n 
fan ressò i ressenyen els títols que cons-
tantment van apareixent en el mercat: la 
difusió arriba així al públic lector; s’hi de-
diquen jornades monogràfi ques i, com més 
va més, els autors es fan visibles. 

D’aquest fenomen també s’ocupa la uni-
versitat. S’hi formen grups d’investigació i 
recerca sobre literatura autobiogràfi ca, com 
el nostre, que des de l’any 1999 organitza 
simposis i en publica volums especialit-
zats,13 i d’altres que, en l’àmbit de la lite -
ratura espanyola, han anat ocupant-se d’a -
questa parcel·la literària; cal destacar espe-
cialment la Unidad de Estudios Biográfi -
cos que dirigeix Anna Caballé des de la 
Universitat de Barcelona.

No voldríem acabar sense fer esment 
d’un exemple que il·lustra perfectament la 
gran repercussió i el fort impacte que estan 
tenint alguns dels dietaris publicats recent-
ment. L’aparició del volum Contra tots els 
mals, en què es reuneixen gran part de les 
crítiques publicades arran del demolidor 
dietari de Simó: En aquesta part del món. 
Dietaris 1974-2003,14 respon, en paraules 
de Sam Abrams, a «la concòrdia crítica que 
espontàniament ha sorgit arreu del país a 
l’entorn dels dietaris de Guillem Simó», 
que arriba a qualifi car d’insòlita: «per la 
profusió, per la qualitat i per la gran diver-
sitat d’orientacions estètiques que hi són 
representades».

Atenent a aquestes coordenades i a les 
circumstàncies que acompanyen la pro-
ducció de diaris i dietaris dins el marc de la 
literatura catalana contemporània cal situar 
l’enquesta que tot seguit comentarem, 
entenent-la com un primer instrument 
d’anàlisi de què hem volgut servir-nos per 
a subratllar l’existència d’alguns dels dietaris 
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que són candidats, de ple dret, a constituir 
el cànon dietarístic català.

ELS AVATARS 
D’UNA ENQUESTA 

Al novembre de 2007, després d’una pri-
mera selecció interna d’obres, vam confec-
cionar un llistat amb els 65 diaris en català 
al nostre parer més representatius. Dels 
dietaris llistats, els participants havien de 
seleccionar-ne deu, per ordre gradual de 
preferència. Al seu torn, en la part fi nal 
de la fi txa disposaven d’una graella addi-
cional amb cinc espais en blanc, en què, 
a banda dels deu millors dietaris escollits 
directament de la llista, podien destacar i 
afegir qualsevol altra obra signifi cativa no 
recollida al nostre inventari. 

El recompte i la valoració dels resultats 
que presentem tenen en consideració dos 
aspectes: l’ordre de preferència establert pels 
enquestats respecte a cada diari escollit (1r 
de la llista, 2n, 3r...), i el nombre total de 
participants que s’han decantat per tal diari 
o tal altre. D’aquesta manera aconseguim 
veure quins han estat els dietaris seleccio-
nats, així com quina puntuació hi reben.15 

L’objectiu de l’enquesta era poder comp-
tar amb l’opinió d’un sector crític ampli i 
diversifi cat, que s’aproximara a la lectura de 
diaris per inquietuds i motivacions dife-
rents. És a dir, volíem obtenir una perspec-
tiva múltiple, representativa dels consumi-
dors potencials d’aquesta mena de gènere. 
En conseqüència, férem arribar l’enquesta 
a vora 150 participants que responien a tres 
perfi ls diferenciats: crítics literaris, especia-
listes de l’àmbit universitari, amb coneixe-
ments contrastats en l’àrea de literatura ca -
talana contemporània, i escriptors de dieta-

ris. En suma, una xifra notable de persones 
capaç de garantir-ne el rigor i la diversitat 
de punts de vista. 16

LA PROBLEMATICITAT DE L’ENQUESTA

D’entrada, una xifra: només hem obtingut 
resposta d’una tercera part d’aquests 150 
destinataris. A més, entre els que ens han 
contestat, hi ha qui ha preferit no emplenar 
la graella i d’altres l’han emplenada només 
parcialment: anotant tan sols cinc o sis tí -
tols dels deu que els sol·licitàvem. Amb 
tot, es tracta de casos aïllats, atès que la 
gran majoria sí que ha completat les seues 
respectives respostes. Tot plegat, però, ens 
ha de dur forçosament a la refl exió entorn 
de la problematicitat de l’enquesta. 

Entre la cinquantena de respostes re bu-
des, ens han arribat comentaris de tota me-
na, que revelen la complexitat de l’empresa. 
I és que per a molts, respondre una enquesta 
d’aquestes característiques ha estat, tal com 
ens han revelat als correus, un exercici molt 
més complicat del que en un principi ha-
vien imaginat. 

Molts destinataris reconeixen no haver 
llegit la majoria dels diaris llistats, per la 
qual cosa alguns han declinat contestar 
l’enquesta i d’altres ho fan, però amb certes 
reticències.17

En altres casos, també ens han confessat 
que la coneixença que tenien de molts diaris 
era fragmentària o ja gairebé no la recorda-
ven. De fet, vora un terç dels diaris llistats 
no han rebut cap suport i només vint-i-cinc 
obres han comptat amb més de dos vots; 
una dada d’allò més signifi cativa.

Algunes altres respostes evidencien els 
dubtes i la confusió, abans apuntades, que 
acompanyen aquest gènere. Francesc Ardoli-
no, per exemple, reconeix que, ja de per si 
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la tria és complicada: decidir on comença i 
on acaba un dietari (com a gènere) també 
implica ampliar o reduir una tria. Sigui com 
sigui, crec que la vostra proposta marca 
una mena d’itinerari que em sembla força 
coherent. 

D’altres, apunten la importància del 
criteri temporal per a la selecció de les obres 
i subratllen que el context més immediat 
pot condicionar-ne la valoració; aquest 
mateix motiu podria explicar algunes de 
les absències de dietaris que esmentarem 
més endavant:

Refuso El vel de maia per clares raons ideo-
lògiques. El vaig llegir quan va sortir i a les 
acaballes del franquisme per a mi va ser 
escandalós que mentre la gent es matava a la 
guerra Manent olorés l’aroma de les fl ors del 
camp i escoltés el cant dels ocells per terres 
de Viladrau. Potser avui pensaria diferent 
però tinc aquell record...

I alguns altres ens fan propostes dife-
rents, que conviden a encetar nous enfo-
caments de l’enquesta: 

M’agradaria participar també en el Simposi, 
[...] però ho faria no per ponderar el com 
i el perquè de certs bons dietaris, sinó per 
carregar contra nyaps execrables del gènere 
(tot contribuint així a perfi lar una mena 
d’anticànon), entre els quals incloc: Qua-
dern venecià de Susanna, El somni americà 
de Bilbeny o el Dillatari de Ponç Pons. Com 
m’agradaria posar en evidència tot allò que 
tenen de ful, de vacu, d’ego hipertrofi at, 
d’incontinència verborreica!

Observacions dels participants al marge, 
hem constatat, d’una banda, que la divisió 

dels destinataris per perfi ls defi nits (crítics, 
especialistes universitaris i escriptors) ja és, 
per ella mateixa, complexa. El polifacetis-
me, un tret habitual entre els intel·lectuals 
de la cultura catalana, genera una fusió que 
difi culta l’obtenció de resultats nítids amb 
relació a cada perfi l.

I d’una altra, hem percebut una despro-
porció considerable entre aquests perfi ls, pel 
que fa al nombre de respostes. Hi destaca la 
baixa participació d’escriptors –només qua-
tre ens han contestat l’enquesta–, respecte 
a crítics i especialistes universitaris. Molts 
han declinat la invitació per considerar, 
honestament, que potser no eren els més 
adequats per a contestar-la, ja que les seues 
obres hi són valorades.18 

RESULTATS DE L’ENQUESTA

La graella representada en la pàgina següent 
recull els 18 millors diaris segons els parti-
cipats en l’enquesta, ordenats a partir del 
nostre sistema de recompte de punts i del 
nombre de participants que els han votat.19

El quadern gris de Josep Pla ha estat, per 
majoria aclaparadora, el diari més votat i el 
millor valorat; ha estat incorporat a la llista 
de millors lectures de 23 participants de 
l’enquesta i en 15 ocasions n’ha encapçalat 
la tria. Al seu torn, el Diari de Joan Fuster ha 
obtingut una valoració sensiblement inferior, 
tot i que haja estat destacat per un nombre 
similar de votants. Els segueixen el Diari 
1918 de J. V. Foix, El vel de maia de Marià 
Manent i les Meditacions en el desert de Gaziel, 
amb un nombre d’adhesions semblant. A 
banda d’aquestes obres, només els dos diaris 
d’Enric Sòria són seleccionats per més de deu 
participants, tot i que Mentre parlem supera 
sensiblement el darrer que ha publicat.
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Els diaris de Joan Puig i Ferreter i 
d’Antoni Rovira i Virgili se situen també 
entre els deu diaris millor puntuats. En 
canvi, obres més recents com el primer 
volum del Dietari de Pere Gimferrer i El 
present vulnerable de Feliu Formosa han 
obtingut major suport quant a nombre de 
votants que Ressonàncies o Els darrers dies 
de la Catalunya republicana. 

Finalment, diaris d’autors ja canònics en 
el camp de la narrativa –com ara Manuel 
de Pedrolo amb Diari 1986–, juntament 
amb les Confessions i quaderns íntims de 
Rosa Leveroni i d’altres dietaris actuals 
com el reconegut En aquesta part del món, 
del mallorquí Guillem Simó, o el Trajecte 

circular del valencià Vicent Alonso, hi apa-
reixen també emplaçats, per aquest ordre, 
com a lectures destacades.

Quant al nombre de vots obtinguts, se’n 
destaca la irrupció –tot i que només hagen 
estat arreplegats als llistats de cinc partici-
pants–, d’El cingle verd de Josep Piera o la 
del Dillatari de Ponç Pons, en detriment de 
Madrid. Un dietari, de Pla, i els quaderns 
de Leveroni. 

Fet i fet, llevat d’algunes variants míni-
mes, els diaris que han obtingut un major 
bagatge de punts també han estat, alhora, 
els que han comptat amb un major suport 
pel que fa al nombre de participants que 
els han escollit. 

 Punts Vots

El quadern gris (1966), Josep PLA 222 (1r)  23 (1r)

Diari (1952-1960) (1968), Joan FUSTER 143 (2n) 20 (2n)

Diari 1918 (1981), J. V. FOIX 116 (3r)  14 (3r)

El vel de maia (1975), Marià MANENT 98 (4t)  13 (5é)

Meditacions en el desert (1984), GAZIEL 82 (5é)  14 (4t)

Mentre parlem. Fragments d’un dietari iniciàtic (1991), Enric SÒRIA  64 (6é)  12 (6é)

Ressonàncies 1942-1952 (1975), Joan PUIG I FERRETER 52 (7é)  9 (10é)

La lentitud del mar (2005), Enric SÒRIA 46 (8é)  10 (7é)

Els darrers dies de la Catalunya republicana (1940), Antoni ROVIRA I VIRGILI 44 (9é)  6 (14é)

Dietari, 1979-1980 (1981), Pere GIMFERRER 43 (10é)  9 (8é)

El present vulnerable. Diari I (1973-1978) (1979), Feliu FORMOSA 40 (11é)  9 (9é)

Diari 1986 (1998), Manuel DE PEDROLO 30 (12é)  7 (11é)

Madrid. Un dietari (1929), Josep PLA 30 (13é)  5 (18é)

Confessions i quaderns íntims (1997), Rosa LEVERONI 30 (14é)  5 (17é)

En aquesta part del món. Diaris, 1974-2003 (2005), Guillem SIMÓ  25 (15é)  7 (12é)

Trajecte circular (2004), Vicent ALONSO 24 (16é)  6 (13é)

El cingle verd (1982), Josep PIERA 20 (19é) 5 (15é)

Dillatari (2005), Ponç PONS 14 (21é) 5 (16é)
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ALGUNES VARIANTS

Hem cregut pertinent contrastar els resul-
tats absoluts de l’enquesta amb les tries que 
ofereixen crítics i professors universitaris; 
hem prescindit, però, de la visió del tercer 
gran perfi l: els escriptors, perquè, com hem 
advertit adés, la minsa quantitat de contes-
tacions no resultava representativa. 

Entre les opcions dels crítics literaris 
s’observa, a banda de la rotunda suprema-
cia d’El quadern gris, de Josep Pla, un in -
crement substancial en la valoració dels 
dietaris de Pere Gimferrer i d’Enric Sòria. 
També es reivindiquen més dietaris d’autors 
valencians actuals com ara Vicent Alonso, 
Ferran Garcia-Oliver o Rafa Gomar, ab-
sents entre els setze primers de l’enquesta. 

Les preferències dels especialistes de 
l’àmbit acadèmic i universitari coincidei-
xen, en bona mesura, amb les dels crítics li -
teraris. Amb tot, s’hi perceben petits mati-
sos; el més signifi catiu és, potser, la millor 
consideració dels diaris d’escriptors de la 
primera meitat del segle XX, com Rovira i 
Virgili, Gaziel o Puig i Ferreter.

Les seleccions d’alguns d’aquests espe-
cialistes universitaris també inclouen pro-
postes més innovadores i heterodoxes –com 
ara Adrada, de Jaume Subirana, producte 
d’un blog– i, en alguns casos, es destapen 
algunes preferències pels de pintors: Salva-
dor Dalí o Jaume Pla. 

Amb tot, entre la majoria d’enquestats hi 
ha una clara preferència pels diaris literaris, 
d’escriptor. Això, però, no nega l’existència 
d’alguna altra línia d’investigació més aïlla-
da que té en consideració, per damunt de 
qualsevol altre criteri, el valor testimonial 
d’aquestes obres.

A TALL DE CONCLUSIONS

Comptat i debatut, després de contextualit-
zar mínimament la problemàtica que afecta 
els dietaris i d’haver resseguit els avatars de 
la nostra enquesta, ha arribat el moment 
d’inferir algunes valoracions a la vista dels 
resultats que acabem de presentar. 

Constatem, d’entrada, un grau estima-
ble de desconeixement de les manifestacions 
del gènere dietarístic català, més acusat que 
en altres gèneres. Hem pogut comprovar 
que un nombre elevat de crítics i professors 
universitaris confessen no sentir-se del tot 
capacitats per a respondre amb sufi cient cri -
teri l’enquesta, ja que no han llegit un per-
centatge signifi catiu d’obres, o en tenen 
molt llunyana la lectura. Tal com intuíem, 
malgrat el boom d’aquest tipus d’escriptura 
en els darrers anys –en quantitat i en qua-
litat–, encara no ha estat del tot païda per 
la crítica, en termes generals; continua sent 
un gènere minoritari i poc llegit.

Els resultats de l’enquesta confi rmen i 
corroboren, amb tot, algunes certeses ini-
cials situant com a pare i màxim exponent 
del cànon dietarístic català El quadern gris, 
de Josep Pla, acompanyat en aquest mes-
tratge pel Diari 1952-1960, de Joan Fuster 
i El vel de maia, de Marià Manent. Aquesta 
tríade clàssica apareix, en la nostra enques-
ta, secundada per la singular obra de Foix 
que, si bé no podríem considerar-la repre-
sentativa d’aquest gènere (precisament per-
què per les seues característiques hauríem 
de situar-la en la perifèria del gènere, com 
passa també amb el Dietari de Gimferrer), 
excel·leix per la qualitat estètica. Així com 
per Meditacions en el desert, de Gaziel, que 
estaria entre els cinc dietaris considerats 
referents indiscutibles del gènere. 



47
Els darrers dies de la Catalunya republica-

na, d’Antoni Rovira i Virgili, és un altre die-
tari que esdevé model, segons consta entre 
els deu primers triats, tant per la qualitat li-
terària com pel valor documental, ja que és 
un testimoni històric d’un dels períodes més 
dramàtics i que més literatura del jo ha pro-
piciat: la guerra civil i l’exili.

Cal subratllar també la contundència 
amb què irrompen en aquesta selecció de 
dietaris els dos que ha publicat fi ns ara 
Enric Sòria. L’escriptor valencià ha estat 
valorat unànimement i la seua obra destaca 
entre els dietaristes més joves –aquells que 
comencen a publicar durant l’últim terç 
del segle XX–; despunta seguit d’un altre 
dietari molt ben considerat com El present 
vulnerable, de Feliu Formosa.

La selecció dels divuit dietaris triats pels 
participants de l’enquesta permet inferir una 
manifesta predilecció pels dietaris literaris 
(amb qualitats estètiques), i més concreta-
ment, pels dietaris d’escriptors; els dietaris 
d’artistes, particularment de pintors: com 
ara Ràfols-Casamada o Jaume Pla, no han 
estat gaire reivindicats pels enquestats. Tot i 
que aquesta és la tendència principal, hi ha 
altres línies d’interpretació que potencien 
especialment el caràcter testimonial per 
sobre de la qualitat literària.

S’ha d’assenyalar, endemés, que només 
una escriptora ha estat seleccionada entre 
els primers dietaris: Rosa Leveroni, i ho fa 
amb una obra pòstuma20 que esdevé, sig-
nifi cativament, l’única mostra de diari real -
ment íntim d’aquesta tria. Ara per ara, el 
dietarisme català és, en termes generals, 
mas culí; les dones que es decideixen a pu -
blicar un dietari són molt poques (els dieta-
ris de M. Aurèlia Capmany o Carme Riera 
a penes han estat votats).21

Els resultats de l’enquesta, però, com ja 
sospitàvem, són discutibles en algun cas i, 
no cal dir-ho, orientatius. D’una banda, 
semblen reconèixer, en part, el gran mo-
ment que està vivint el gènere entre els es -
criptors valencians (observem que entre els 
divuit primers se situen, a banda de Joan 
Fuster i Enric Sòria, Josep Piera o Vicent 
Alonso),22 i també fa justícia al dietari que 
els darrers anys ha commogut la crítica ca-
talana: l’esmentat En aquesta part del món, 
de Guillem Simó. 

D’una altra, però, manifesten algunes 
absències importants. Una de les que més 
crida l’atenció és la dels dietaris de Valentí 
Puig: Bosc endins i Matèria obscura; o Pai-
satge amb fl ames, de Miquel Pairolí, obres 
que considerem de gran qualitat i que, en 
el cas de Pairolí, no ha estat votada per 
ningú. El temps, un dels factors decisius 
en la confi guració del cànon, s’encarregarà, 
sens dubte, de situar-los entre els millors. 
Una altra absència molt eloqüent és la dels 
dietaris d’Àlex Susanna; només n’hi apareix 
un que ha rebut una votació insignifi cant 
en el conjunt de l’enquesta. 

Amb tot, considerem que els resultats de 
l’enquesta són un punt de partida suggerent 
per posar de manifest la riquesa de la dieta-
rística catalana contemporània i encoratjar 
estudiosos i lectors a destriar les qualitats 
d’aquesta escriptura. 
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  1. Dit d’una altra manera, preteníem propiciar un 
encontre amb estudiosos i lectors especialitzats 
per tal d’analitzar diaris i dietaris catalans amb el 
propòsit de desgranar i interpretar quins elements 
o característiques s’han de donar per a poder parlar 
d’un bon dietari i arribar a inferir una primera 
proposta de cànon dietarístic català.

  2. Una mostra excel·lent de les diferents perspectives 
des de les quals entendre el concepte de cànon, així 
com de les singularitats del cànon literari català, la 
trobem en el volum Cànon literari: ordre i subversió. 
Són especialment interessants per al cas els articles 
de Joaquim Molas, Enric Bou i Marta Segarra.

  3. La primera és de 1964 i continuen amb una perio-
dicitat força regular; una per dècada (1964, 1971, 
1982 i 2001).

  4. De fet, segons afi rma J. Molas (Pont: 1998, 136), van 
ser també el precedent de la Guia de la literatura 
catalana, dirigida per Jordi Castellanos.

  5. En el terreny específi c de la dietarística, diverses 
han estat fi ns ara les iniciatives dutes a terme per 
rescatar fragments derivats de la pràctica d’escriure 
un dietari, entre el conjunt de la població. El 
professor Manuel Alberca, seguint els postulats de 
l’especialista Philippe Lejeune, elabora un estudi 
(La escritura invisible. Testimonios sobre el diario 
íntimo) en el qual dóna els resultats de la seua 
investigació sobre la pràctica del diari íntim entre 
la població estudiantil espanyola (dels 16 als 23 
anys), per al qual se servia d’enquestes, però amb 
una funció molt distinta de la nostra.

  6. Esteve (2007). 
  7. Nombroses són les novel·les que adopten l’estructura 

del diari com a estratègia narrativa i poden fer-ne 
referència en el títol, com analitza Joaquim Espinós 
(2007).

  8. Aquest és el cas, entre altres, del dietari de Montserrat 
Roig: Un pensament de sal, un pessic de pebre, editat 
pòstumament per Josep Maria Castellet, amb el 
consentiment de l’autora. Un volum que aplega els 
articles que Roig havia anat publicant diàriament 
en l’Avui (entre setembre de 1990 i novembre de 
1991), i que foren escrits sense cap intenció prèvia 
d’esdevenir dietari. També es poden trobar receptes 
de cuina, com les que publicà Narcís Comadira 
en el diari El País, i que després reuní en el llibre 
Fórmules magistrals: un dietari.

  9. Així, per exemple, l’editorial Tres i Quatre publica 
els dietaris de Rafa Gomar, Gabriel Janer Manila 
o Ramon Guillem dins la col·lecció «Narratives», 
mentre que el darrer dietari de Joan Garí: Senyals 
de fum (2006), apareix en «La unitat», la mateixa 
col·lecció on apareix Confessions i quaderns íntims, 
de Rosa Leveroni, juntament amb obres de tots els 
gèneres.

10. Dins la col·lecció «Cara i creu», d’Edicions 62 es 
publiquen Les hores guanyades, de Raimon; Mentre 
parlem, d’Enric Sòria; D’un mateix traç, d’Albert 
Ràfols-Casamada i Matèria obscura, de Valentí 
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Puig. Mentre que Proa, per citar-ne un cas, publica 
el Llibre de Durham de Miquel Desclot dins «A tot 
vent»; Suomenlinna. Un llibre de notes, de Jaume 
Subirana, en la col·lecció «Beta» i, posteriorment, 
La lentitud del mar, d’Enric Sòria i Diari sense 
dies, de Pere Rovira, dins «Perfi ls», dedicada més a 
l’assaig.

11. Així, un narrador i dietarista com Rafa Gomar publica 
el seu segon dietari: Vianant, en una editorial petita 
i gairebé artesanal com El cep i la nansa, mentre 
que el primer, Donato, 2, 27, el publicava l’editorial 
Tres i Quatre.

12. Papers privats (1993), d’Enric Bou, i altres obres més 
panoràmiques com les de Llorenç Soldevila: Un 
temps, un país (1888-1939) (1993), per citar-ne 
algunes. 

13. Balaguer, 2001; Espinós, 2002; Cortés, 2004 i Borja, 
2007.

14. Advertim que l’edició corre a càrrec d’una institució 
pública: l’Institut d’Estudis Baleàrics, i apareix dos 
anys després que el dietari, el 2007.

15. Per a cada resposta, hem assignat 10 punts al diari 
seleccionat en primer lloc; 9 punts per al diari se-
leccionat en segona instància; i així correlativament 
fi ns al darrer, el desè, al qual hem atorgat com a 
valor un únic punt.

16. Els membres del grup d’investigació de Literatura 
Autobiogràfi ca hem cregut pertinent, en tant que 
organitzadors de l’enquesta, mantenir-nos-en al 
marge.

17. «Parlant amb franquesa, no crec que estigui capacitat 
per respondre com cal perquè no m’he llegit tots 
els diaris que llisteu»; «Atès que no m’he llegit ni 
una quarta part dels llibres que hi posau, he fet la 
selecció sobre els llibres que conec».

18. Semblen reservar els seus judicis i opinions a l’espai 
dels seus quaderns de notes, on aquesta mena de 
comentaris és habitual i gairebé un tret característic 
del gènere.

19. Aportem els resultats dels divuit primers perquè la 
resta d’obres obtenen xifres massa baixes per a 
tenir-les en consideració.

20. L’edició corre a càrrec d’Enric Pujol i Abram Mohi-
no.

21. I no reben cap vot ni els dietaris d’Olga Xirinachs ni 
el pòstum de Montserrat Roig.

22. I no molt lluny se situen els dos dietaris que fi ns ara 
ha publicat Joan Garí.
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PREÀMBUL

«El YO asalta la literatura» llegíem no fa gai-
re, referent a la literatura castellana, en un 
monogràfi c del suplement Babelia (El País, 
13-09-2008). Els dominis de la primera 
persona són cada vegada més diversos (me-
mòries, autobiografi es, assajos novel·lats, 
llibres de viatges, novel·les que simulen 
ser un dietari...) i les fronteres genèriques, 
més brumoses. Usant la primera persona 
com a fi l conductor, els escriptors explo-
ren un territori deliberadament imprecís 
entre allò real i allò imaginat; en defi nitiva, 
l’escriptura del jo es diversifi ca i ocupa nous 
espais. Això explica, entre altres coses, el 
boom del dietari. En la literatura catalana 

Dolors Madrenas (Barcelona, 1955) és professora d’en-
senyament mitjà i ha realitzat diversos estudis sobre 
literatura contemporània.

Joan M. Ribera (Cullera, 1954) és professor de Filologia 
Catalana a la Universitat Complutense de Madrid.

actual surten novetats a dojo i, al ritme que 
va, podria acabar superant la producció 
novel·lística.

Per tal d’ajustar-nos a la temàtica ens 
proposàrem revisar alguns dietaris de l’últi-
ma fornada davant d’un possible cànon. 
Pro pòsit que ha resultat una gosadia, tenint 
en compte el nombre de dietaris que han 
inundat el mercat de 2007 ençà. Títols 
d’una qualitat mitjana apreciable, que 
n’han ofegat d’altres que acabaran passant 
sense pena ni glòria víctimes de la marea 
editorial, i alguna peça «antològica». 

El criteri d’optar per dietaris que re-
fl ectissin un context coetani a l’escriptura 
i a la data de publicació ens ha fet deixar 
de banda textos com ara Els dietaris re-
trobats (1939-1943) (2007) de Ferran 
Soldevila, Des de la foscor. Un dietari dels 
anys 60 (2007) de Jordi Pàmias, el Dietari 
de 1973 (2007) de Josep M.Castellet, 
Abans del sis d’octubre (un dietari) (2008) 
d’Amadeu Hurtado, Amb ulls de nena. El 

A les envistes del cànon:
alguns dietaris de publicació recent

Dolors Madrenas
Joan M. Ribera

«Perseguido por el Canon, el Corpus llegó a un callejón sin salida. “—¿Por qué 
me acosas?”   –preguntó el Corpus al Canon. “—No me gustas” –añadió. “—El 
gusto es mío” –replicó el Canon, amenazante». 

JOSÉ MARÍA MERINO, «Corpus y Canon».
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dietari de la guerra a la rereguarda (2008) 
d’Encarnació Martorell, El bibliobús de la 
llibertat. La caiguda de Catalunya i l’èxode 
dels intel·lectuals catalans (2008) de Miquel 
Joseph i Mayol. Però també n’hem hagut de 
bandejar d’altres –el Dietari (1997-1998) 
(2007) de Vicenç Villatoro o el Dietari de 
lectures (2008) que acaba de treure Jordi 
Julià, posem per cas– per una senzilla raó: 
no podíem pas amb tots!

DEL GÈNERE AVUI

Als problemes de selecció derivats de la ne-
cessitat d’acotar un corpus, cal sumar-hi els 
ocasionats per l’actual i creixent indefi nició 
genèrica. «L’autor modern aspira a l’obra 
total [...] però sap que és impossible, [...] 
s’imposa doncs el fragment, l’incomplet», 
això explica «el triomf del dietarisme real o 
de fi cció en la literatura moderna i contem-
porània», puntualitza Sam Abrams (Fiol, 
2007: 11-12). És aquesta fragmentarietat 
la que comporta un alt grau d’eclecticisme 
i fa que es publiquin obres ben diverses 
sota l’etiqueta de diari/dietari. Els mateixos 
autors, a l’hora d’escollir els seus títols i els 
crítics en fer-ne les ressenyes, han contri-
buït a fomentar l’equívoc i a incrementar la 
imprecisió que ja té de per si el gènere que 
ens ocupa. En donarem alguns exemples 
que ho deixen ben palès. 

Feliu Formosa reuneix poemes i notes 
de dietari en els 51 textos que formen Cen-
tre de brevetat (2007). Del poemari Diari 
de Buenos Aires (2007) ens diu Marta Pes-
sarrodona, autora del pròleg, que Andreu 
Gomila «va escriure aquest Diari que no 
ho és, [...]. O sí,» perquè «en defi nitiva la 
poesia és sempre un diari, una crònica... 
personal» (2007: 7). Porta també l’etiqueta 

l’aplec líric de Jordi Llavina, Diari d’un 
setembrista (2007), que excel·leix, segons 
la crítica, en la pintura de les «[...] coses 
diàries, i per això el mot diari al títol del 
llibre [...]» (Julià, 2008). 

A la moda dels «dietaris poètics», hi 
hem d’afegir la tendència de la narrativa 
contemporània a la utilització de formes 
d’escriptura lligades als dietaris; algunes 
obres, fi ns i tot, s’assemblen més a un die-
tari que altres que fi guren o es consideren 
com a tals. 

Malgrat que ser guardonada amb el pre-
mi Andròmina de narrativa dels XXXVI Pre-
mis Octubre podria servir per a dissipar 
dubtes, L’aprenentatge de la soledat (2008) 
de David Vilaseca fomenta volgudament la 
confusió pel fet de plantejar una mena de 
joc en què el protagonista i l’autor, a més 
del nom, comparteixen trets biogràfi cs i 
pel fet d’estar estructurada com un dietari 
convencional. Confusió a què també han 
contribuït els crítics fent comentaris del 
tipus: «Un dietari que es pot llegir com 
una novel·la» (Rodríguez, 2007); «David 
Vilaseca [...] recibió el galardón de narrativa 
por L’aprenentatge de la soledat, dietario que 
relata 12 años de la vida de un individuo 
y que refl exiona sobre el paso del tiempo 
[...]» (Olivares, 2007); «L’obra guanyadora 
de l’Andròmina [...] navega entre dos gè-
neres: és un dietari que es llegeix com una 
novel·la» (Pinter, 2007). 

D’«estranya novel·la dietari» (Pla, 2008) 
ha estat qualifi cada l’última obra de Julià de 
Jòdar, Noi, ¿has vist la mare amagada entre 
les ombres? (2008). «Es un relato híbrido 
de novela y dietario, crónica y narración 
breve, con algunos aderezos metaliterarios» 
(Guillamon, 2008); «[una] [...] mezcla de 
dietario fi cticio, crónica y novela fragmen-
tada en relatos» (Piñol, 2008). 
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Queda clar, doncs, que ens trobem da-

vant d’un gènere polimòrfi c i poligenètic 
que, avui dia, llevat de la fragmentarietat, 
ja ni respecta algunes de les característiques 
que el singularitzaven. Cada vegada són 
menys els dietaris que utilitzen la forma da-
tada com a estructura. El jo continua sent el 
nexe d’unió, el fi ltre de tot el que s’explica; 
però aquesta consciència ordenadora que 
va articulant els fragments pot aparèixer 
també fracturada: un jo múltiple que s’ha 
convertit en un tret estilístic distintiu del 
dietarisme actual.

En aquesta mena de textos el lector 
sempre aspira a trobar l’ingredient íntim, 
ni que sigui en petites dosis i/o contat de 
forma el·líptica, una certa mostra de vida 
quotidiana, cosa que el fa més viu i perso-
nal. I, malgrat que no cal que s’endinsi en 
fets històrics concrets, tot bon dietari hauria 
de donar també testimoni de la manera 
particular de l’autor de veure i viure el seu 
temps. Els dietaris actuals, però, tendeixen 
a ser més aviat epidèrmics; és a dir, no solen 
aprofundir en la vida interior del dietaris-
ta. Fins i tot, hi ha autors que practiquen 
un dietarisme que s’assembla bastant a la 
crònica.

[...] És un dietarisme en què la mirada cap 
enfora preval sobre l’observació interior, 
l’atracció envers el que és extern s’imposa al 
jo autoreferent. [...] Hi ha un punt de vista 
subjectiu, però hi ha més interès a parlar 
de cinema, de literatura, de política o de 
sociologia que no pas de la vida interior –i 
diem interior i no pas íntima, que consti– 
de l’autor. El que percebem d’aquesta vida 
interior, ho deduïm, sobretot, a través del 
perfi l que tenen els comentaris, més que no 
pas de la declaració o de la refl exió directes 
(Pairolí, 2007).

«Per què un dietari ha de ser “tan ín-
tim”?», es preguntava Joan Garí a Senyals 
de fum (2006: 35). «Personalment, jo escric 
aquest per salvaguardar la meua intimitat. I 
no hi veig cap paradoxa [...]». Segons ell, en 
un panorama com l’actual, en què la gent 
no té cap incovenient a explicar les seves 
intimitats (programes de TV, blogs...), en 
escriure un dietari «[...] cal contrarestar tot 
l’exhibicionisme d’aquesta obscena societat 
d’entresegles i cal fer-ho salvaguardant al-
hora l’autèntica intimitat» (2006: 229). En 
el mateix sentit es pronuncia Laura Freixas 
quant als dietaris castellans:

Son textos, en algunos casos, literariamente 
muy valiosos, pero que se van pareciendo 
más y más a la columna periodística o al 
blog. Quizá porque lo verdaderamente 
íntimo es por defi nición impublicable. Sí, 
quizá esa categoría, la intimidad, que tanto 
juego dio del siglo XVII a mediados del XX, 
en la época del Facebook y Gran Hermano 
ha quedado para siempre arrumbada en el 
desván de la Historia (2008).

Amb tot, que sigui més o menys íntim 
no té res a veure amb la qualitat del dietari; 
en un cas i en l’altre n’hi ha de bons i de 
dolents. Precisament, Sergi Pàmies (2008) 
confessa que desconfi a del «resbaladizo gé-
nero del dietario», «tan proclive a enfatizar 
lo irrelevante y a fomentar el onanismo lírico 
de pacotilla». És cert que, si hi predomina la 
vida, pot ser que no tingui interès o que sigui 
massa puntual i no perduri; però si, en canvi, 
hi predomina el pensament, trobem a faltar 
el buf humà. Encara que, en última instàn-
cia, «la densitat del món personal no depèn 
de la revelació del secret, sinó de l’astúcia 
literària [...]», com tan encertadament 
puntualitza Enric Cassany (2007: 48). 
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difi culta la tasca selectiva. Cal no perdre 
de vista, a més, que els valors estètics són 
canviants i fl uctuen en funció de l’època; 
tot plegat, una pluralitat de factors que 
no ha fet sinó augmentar la polèmica. I 
una altra qüestió que, potser, hauríem de 
començar a plantejar-nos, tenint en compte 
un fenomen en constant auge com són els 
blogs: caldrà que introduïm també el con-
cepte de cibercànon? 

Les difi cultats apuntades s’incrementen 
quan es tracta d’una literatura minoritzada 
com és la catalana que, tot i comptar amb 
una tradició important, no disposa dels me-
canismes per a crear i mantenir opinió.

Desde una lengua pequeña [...] resulta 
provinciano reivindicar autores básicos 
para la propia tradición literaria y no es 
seguro que ni los decididamente canónicos 
puedan llegar a ser reconocidos como tales 
universalmente sólo por su valor literario 
–en defi nitiva, enraizados sin remedio en la 
lengua que los sustenta (1996: 17)

ens deia Carlos Miralles en un article pu-
blicat a Insula fa uns anys, on ja posava de 
manifest, de manera ben explícita, els seus 
dubtes sobre si els nostres suposats autors 
canònics podrien traspassar les fronteres 
lingüístiques:

[...] en cualquier caso, el problema no está 
sólo en cuántos nos dejen canonizar ni en 
quiénes son los canonizados –y para qué–. 
El problema está en que querríamos, dicho 
sea con la mayor modestia, el mismo cielo 
para todos los canonizados, vengan de la 
lengua que sea (1996: 18). 

Malgrat les expectatives que hagi pogut 
generar el nostre títol, només passarem de 

Hi ha dietaristes –sobretot narradors i 
poetes– que converteixen el seu dietari en 
un lloc de formulació teòrica o de refl exió 
artística; de tal manera que les notes que 
van prenent dia a dia esdevenen, de re-
truc, un banc de proves literàries. A més 
d’exposar les seves difi cultats de creació, de 
manera més o menys planifi cada i retocada, 
i d’incloure refl exions sobre l’ofi ci, l’autor 
incorre en el metadietarisme i ens permet 
presenciar com s’interroga sobre el sentit i 
la forma que va adoptant el seu dietari.

Considera Philippe Lejeune que «Toute 
écriture de journal suppose l’intention 
d’écrire au moins encore une fois, une en-
trée qui elle-même appellera la suivante et 
cela sans fi n» (2006: 13), unes paraules molt 
apropiades per a justifi car la reincidència 
diarística. Que un autor de dietari n’escrigui 
un segon, fi ns i tot un tercer volum, és una 
pràctica habitual del gènere de la qual no 
han escapat alguns dietaristes recents, cosa 
que contribueix a fer-ne encara més difícil 
la canonització.

DEL CÀNON 

«Todo canon [...] es un ejercicio del 

poder sobre la literatura para determinar 

qué interesa».

J. C. Mainer (Sullà, 1998: 274)

És un concepte que ha suscitat, suscita 
i suscitarà controvèrsies i que continua 
plantejant nombrosos interrogants que 
superen els límits del discurs literari. La 
resposta immediata a aquests interrogants 
implica incloure-hi aquells títols de més 
qualitat literària, però àdhuc un criteri 
com aquest, aparentment inqüestionable, 
no està exempt de subjectivisme, cosa que 
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puntetes sobre el tema i ens abstindrem 
de canonitzar o no els títols del corpus 
escollit, perquè ben aviat ens adonàrem 
de la paradoxa que implicava, convençuts 
com estem que «Només el temps acaba 
oferint llorers als qui els mereixen» (Llo-
vet, 2006). Ara per ara, doncs, no ens és 
possible «determinar qué interesa» (Mai-
ner/Sullà, 1998: 274) ni jutjar quin dels 
dietaris seleccionats arribarà a ser una peça 
emblemàtica del gènere.

Aquestes oportunes paraules de Carme 
Riera ens serveixen de colofó: «Jo crec que 
els escriptors en actiu no hem de ser canò-
nics. Hem de fer la nostra feina, i quan 
arribi el fi nal de la nostra trajectòria serà el 
moment de jutjar la nostra obra» (Llorca, 
2004). 

DEL NOSTRE «CORPUS» 

Davant l’ «allau diarística» esmentada i atès 
que hem d’ajustar-nos a unes limitacions 
d’espai, no podem fer més que una breu 
repassada a algunes de les últimes novetats, 
títols que ressenyem de manera succinta per 
ordre d’aparició –llevat d’una cloenda que 
queda justifi cada sobradament– afegint-hi 
consideracions crítiques alienes sempre 
que ho hem considerat oportú. Decidí-
rem, així mateix, centrar més l’atenció en 
l’experiència creativa de l’autor i, especial-
ment, en les refl exions sobre el propi dietari 
–si el contingut ho permetia– que no pas en 
la seva experiència vital, pel fet que denoten 
el propòsit del dietarista de dur a terme 
un exercici de conversió de la seva vida en 
literatura; és això, precisament, –n’estem 
segurs– el que els pot acabar convertint 
en canònics. 

 

TONI MOLLÀ, Al pas dels dies. Quadern 
d’entretemps (2007) 

Si bé quan va publicar el seu primer dietari, 
Espill d’insolències (2001), confessava no 
tenir clar com qualifi car-lo, acabava reco-
neixent que «el resultat és un dietari fet a 
pedaços, una agenda d’anotacions personals 
sargides amb voluntat literària després d’un 
cert temps de tranquil·la estada a les fosques 
carpetes de l’ordinador» (2001: 8-9).

Ara torne al vici de la «literatura confessio-
nal», a les proses més o menys apàtrides: 
escrits d’identitat híbrida entre els «papers 
privats» de què parla Enric Bou i la voluntat 
d’«intervenció pública» que reivindicava 
Joan Fuster per a les formes assagístiques. 
Quant a temes, hi ha una mica de tot com 
a la vida mateix. [...] Es tracta, al capda-
vall, de provar –de provar-me– la capacitat 
d’escriure de forma perseverant. Com un 
taller de pràctiques literàries artesanals. [...] 
(2007: s/p). 

Ja d’entrada puntualitza el dia que ini-
cia «[...] l’aventura d’aquest dietari»– 15 
de setembre– i explicita els motius que el 
porten a escriure’l:

[...] m’enganxe a l’escriptura com la darrera 
post de salvació davant del vertigen del 
calendari convencional. [...] Amb l’únic 
interès de saber-me viu, pose fi l a l’agulla. 
Aquests apunts seran les píndoles vitamíni-
ques que miraré de prendre cada dia, malalt 
esforçat d’esperança (2007: 16).

Mollà observa, descriu, opina, transmet 
sensacions, rememora els seus anys de jove-
nesa, aborda la situació política actual, parla 
de viatges, de gastronomia. Tot això ho 
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compagina amb temes més transcendents 
i amb refl exions sobre la vellesa, la mort, 
la malaltia... Atès el seu ofi ci de periodista, 
resulta lògic que sigui un bon coneixedor 
de l’actualitat i que li interessin un ventall 
ben variat de temes. Quant a l’estil, la seva 
prosa és àgil, el seu to irònic i desenfadat. 
També en això el delata l’ofi ci: «[...] el llibre 
de Mollà, [...] és molt lleuger, amb un to 
molt proper al periodisme i no pas al més 
refl exiu i crític, sinó al periodisme més de-
cantat vers la crònica» (Pairolí, 2007). 

RAMON GUILLEM, Com l’angèlica (2007) 

«[...] la nostra vida, per descomptat, ens 
importa moltíssim a nosaltres, però no al 
lector si aquesta no es transforma en litera-
tura», escrivia ja en el seu dietari anterior, 
La cambra insomne (1992: 28). Després 
de quinze anys, Guillem ha tornat al die-
tarisme amb Com l’angèlica, un diari amb 
entrades força curtes, sense dates ni títols, 
que ha estat saludat per la crítica amb grans 
elogis: 

És un llibre excel·lent des de tots els punt 
de vista. [...] pels seus continguts perquè 
Guillem té un vida exterior i interior que 
tenen interès convertides en literatura. 
De fet, el tema principal que vertebra el 
dietari és la creació artística i tot el que 
s’hi relaciona. En aquest sentit, el llibre és 
riquíssim perquè l’autor parla d’una infi nitat 
de qüestions, però sense que el text arribi 
mai a ser carregós (Abrams, 2008). 

Sam Abrams n’ha destacat també «l’ex-
cel·lència» de la prosa, així com «el magnífi c 
domini que té [...] del gènere memorialístic 
que s’anomena diari o dietari». El conjunt 
dels textos constitueix un tot orgànic i har -

moniós, del qual emergeix un «perfecte i 
matisat autoretrat de l’autor» i «una recrea-
ció esplèndida de la realitat del món que [l’]
envolta» (2008). 

El títol, si bé estrany, està molt ben triat, 
«[...] el motiu de l’angèlica» (una mena de 
guitarra d’exquisida sonoritat que va deixar 
de ser tocada de tant complicada com era) 
«se situa en l’epicentre de l’experiència» que 
el dietarista dóna a conèixer; la música hi 
apareix constantment. Així com ha desapa-
regut l’«instrument», l’autor es pregunta si 
també desapareixerà la poesia, l’altre gran 
tema del dietari (Balaguer, 2008).

Encara que de tant en tant apareix algun 
apunt personal, no es pot dir que sigui un 
diari íntim; les referències temporals també 
són escasses i imprecises. En canvi, qualse-
vol llibre que llegeix el porta a fer comenta-
ris i refl exions literàries; alguns semblen més 
aviat ressenyes. Fins i tot, certes entrades 
són quasi com un breu assaig. 

Mogut per «la imperiosa necessitat d’es -
criure» (p. 81), força sovint ens parla del seu 
procés creatiu, però sobre el dietari que està 
escrivint només fa aquest tipus d’al·lusions: 
«mentre escric aquestes línies» (p. 31), «l’es-
tança on escric aquestes línies» (p. 45), «La 
mateixa [indolència] que m’ha impulsat [...] 
a esbossar aquestes línies» (p. 60). Deixa 
palès, tanmateix, que revisa el que escriu 
–«En tornar a llegir el que vaig escriure fa 
uns dies [...]» (p. 42)–, cosa que demostra 
la seva preocupació per l’estil o, si més no, 
que té consciència d’estar escrivint un text 
literari. 

FERRAN GARCIA-OLIVER, El vaixell de 
Genseric. Dietari 2004-2005 (2007) 

Jo tinc el vici d’enregistrar per escrit es-
crupolosament els dies a fi  de no veure’m 
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sorprès per les males jugades de la memòria. 
He seleccionat el període que va entre els 
mesos d’abril de l’any 2004 i del 2005, i 
encara he fet una tria dels fets o les vivències. 
[...] I això és el que de debò pretenc: abocar 
una mica de claror en els intersticis obscurs 
de la vida. Ara ja no sé quina part hi ha de 
realitat ni quina d’imaginada, talment el 
trànsit d’un vianant anònim per una zona 
ambigua de llum (pp. 10-11).
 
Novament un dietari de títol amb valor 

simbòlic: la imatge del vaixell enfonsat per 
un excés de càrrega producte del pillatge 
que dugué a terme l’esmentat rei vàndal 
esdevé un símbol de la destrucció i la 
violència imperants en la societat actual. 
És un aplec de 121 textos dispersos sense 
data en què parla d’autors, de cinema, 
de les vacances familiars, de biodiversitat 
i del canvi climàtic, de la seva activitat 
docent, de la reforma educativa i de les 
noves generacions, de la situació mundial 
i del seu marc geogràfi c personal, del passat 
històric, de l’amplicació de la UE, de les 
festes nadalenques o de la revetlla de Sant 
Joan, de camps de concentració, de música, 
cantants, pintors i falles, de les relacions de 
l’intel·lectual amb el poder; ressenya obres 
que llegeix, refl exiona sobre l’estat de la 
llengua i la literatura catalanes, descriu 
paisatges... En defi ntiva, coneixem més el 
dietarista per les refl exions i digressions que 
fa que pel que ens explica d’ell mateix.

La crítica no ha estat unànime a l’hora 
de valorar-lo. Segons S. Abrams:

Per Garcia-Oliver, el memorialisme és una 
necessitat personal i artística, perquè és his-
toriador de professió i vocació, i memorialis-
ta per convicció i passió. És un llibre sòlid, 
però l’excessiu perfeccionisme d’estil resta 

greument de la intensitat, l’espontaneïtat i 
la proximitat que ha de tenir tot bon dietari 
(2007).

En un sentit similar es pronuncia M. 
Pairolí en fer-ne la ressenya:

El vaixell de Genseric és un calaix de sastre 
potser massa generós i dispers. L’autor hi 
ha aplegat textos molt diversos de to, de te-
màtica i d’extensió. Alguns semblen articles, 
d’altres anotacions personals. Hi trobem 
des de petits assajos [...] fi ns a una llarga 
disquisició sobre el canvi climàtic. Tot això 
fa que el llibre tingui un ritme desigual i 
sigui d’un interès irregular. Hi ha fragments 
de bona qualitat [...] però força textos són 
massa llargs i ho és el llibre en conjunt. Si 
fos més concís, milloraria (2007). 

E. Balaguer, en canvi, el qualifica 
com «Un esplèndid exemplar d’allò que 
s’anomena literatura del jo que tanta 
producció –i tan bona– està donant en 
l’actualitat» (2007), i en destaca l’agudesa 
i sensualitat.

JOSEP M. BOIXAREU, Dietari d’estiu amb 
pinzellades de tardor (2008)

Aquest dietari està ple de coses que he escrit 
tal com em passen pel cap al moment. Mai 
no pretenc sentenciar res. El que passa és 
que sovint em surt d’una manera categòrica, 
i no és això sinó una rauxa. Que li quedi clar 
al lector, si és que a aquestes altures encara 
en queda algun (p. 82). 

D’aquestes paraules es desprèn que l’au -
tor no sembla que tingui pretensions lite -
ràries. Se centra molt en la seva tasca d’edi-
tor i està ple de convencionalismes. Es 
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prodiga massa sovint en interrogacions i/o 
exclamacions retòriques, que fan del seu un 
estil declamatori i fora de lloc, per introduir 
refl exions de presumpta transcendència i 
que no van més enllà del «lloc comú» no 
exempt de moralina. És contundent i cate-
gòric en les seves apreciacions. I, certament, 
malgrat l’elogiós pròleg que li dedica Josep 
Francesc Delgado –un dietari «compromès» 
que destaca per la seva «emotivitat sensible» 
i el punt fort del qual «és el raonament en 
el sentit ètic i cívic del terme» (2008: 11-
12); «íntim, sincer, lògic, emotiu», que mira 
«la realitat des d’una perspectiva sensible, 
recta, honesta i profunda» (2008: 14-15)–, 
la veritat és que no té gaire interès.

JAUME FERRAN, Diari de tardor (2008) 

Ben diferent dels anteriors és el dietari que 
l’autor dedica a la memòria de la seva dona 
morta, interlocutora constant d’aquestes 
pàgines. Estructurat en breus capítols en-
capçalats per un títol amb algunes entrades 
amb data concreta, està escrit per parlar 
amb ella i d’ella, per recordar-la des de la 
soledat present.

El dietarista recorda i reviu de manera 
nostàlgica viatges, vivències personals com -
partides durant molts anys, notes quoti-
dianes, hi inclou referències generacionals 
i experiències acadèmiques, descriu deta-
lladament els indrets que recorregueren 
plegats; no hi falten al·lusions a lectures, 
llibres, autors, a la poesia. En el moment 
en què la malaltia de la dona condicionava 
les seves vides, les refl exions es tornen més 
transcendents; sobretot davant la imminèn-
cia de la seva mort. 

J. Ferran justifi ca el fet d’haver «anat for-
nint» el retrat d’ella perquè «[...] he pogut 
comprendre’m en comprendre’t» (p. 165). 

Reconeix que ha estat el puntal de la seva 
vida i l’evoca des del convenciment que, 
contra la mort, s’hi lluita amb l’exercici 
del record. «Els fulls de dietari, que m’han 
acompanyat en aquest tram de la meva vida, 
viren ara cap al dietari espiritual. Abans 
parlava amb tu. Ara, amb la teva ànima» (p. 
64). Mentre es lamenta de la seva solitud 
manifesta: «La nostàlgia m’assenyala el camí 
cap a aquestes noves pàgines. No les hauria 
volgut pas haver d’escriure» (p. 69). 

Encara que té un to elegíac, el dieta-
rista apunta que es tracta «de una tristeza 
positiva, porque las palabras suponen un 
consuelo ante la pérdida. De hecho, [...] lo 
considero un libro de memorias comparti-
das, porque explico las cosas desde el punto 
de vista de mi mujer» (Ayén, 2008). Però, 
tot i que li hagi servit de «teràpia» i tingui 
un fi l conductor i una fi nalitat declarada, 
fer perdurar el record, Ferran «[evoca] els 
blanc i negre dels anys 40 i 50, i els primers 
technicolors dels 60 i 70 i, sobretot, l’olor 
immarcescible dels grocs dels camps de 
ponent o dels llacs i camps de la costa est 
americana», a més de ser, en paraules de 
F. Parcerisas, «Un bell homenatge, sense 
complexos, a l’amor» (2008). 

ISIDOR CÒNSUL, Tractat de geografia 
(2008) 

La forma oberta del dietari permet a Isidor 
Cònsul abordar, en el recull de trenta-dos 
capítols breus de què consta l’obra, endin-
sar-se per gèneres literaris diferents: me-
mòries, autobiografi a, textos que voregen la 
fi cció, literatura de viatges, història, perio-
disme, crítica, poesia. Estructurat en dues 
parts, a la primera –«Petita terra»– parla 
dels seus llocs de referència (Bellpuig, 
Cervera...) i evoca aspectes biogràfi cs de 
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la infantesa, l’adolescència i la maduresa 
viscuts en els seus paisatges. Hi inclou 
l’apartat «Les meves muntanyes», on tracta 
temes del nostre passat col·lectiu i mitifi ca 
les seves arrels familiars. En la segona part 
–«Cor meu, el món»– explica les seves 
experiències de viatges.

«Un exercici de memòria que ho és tam-
bé de vida, fragments de moments viscuts 
amb intensitat, que la literatura rescata». 
David Castillo (2008) assenyala l’estret lli -
gam entre vida i literatura en aquestes pà-
gines. Són textos impregnats de referències 
literàries, perquè –confessa Cònsul– «La 
literatura es lo más importante para mi 
después de la familia» (Piñol, 2008). D’aquí 
que el dietari resulti

Tot bastit de lectures o d’excuses poètiques 
des dels títols de les dues grans seccions 
de llibres manllevades a Salvador Espriu i 
Jordi Sarsanedas fi ns als mapes topogràfi cs, 
heretats de les lectures de Josep Pla i de Pere 
Gimferrer, sense deixar de banda Jacint Ver-
daguer [...], els seus escriptors de referència 
(Castillo, 2008).

Cloenda: BARTOMEU FIOL, Entre Cavor-
ques i Albió. Un dietari (2007)

[...] Els dietaris que ens interessen són els 
dietaris de feina, on es refl exiona sobre el 
work in progress que un va fent, en el meu 
cas amb una enfi tadora i desesperant moro-
sitat. [...] (p. 24).

Òbviament, més que res aquest vol ser 
un dietari de treball. [...] i som perfectament 
conscient que el seu destí últim és la publi-
cació. Però també sé que, de moment, puc 
deixar anar el bolígraf sense gaires manies, 
que ja arribarà l’hora de l’expurgació fi nal, 
si en cap moment caic en la confi dència que 

a ningú interessa o en cap mena d’e gotisme 
resclosit i estúpid, o més aviat senzillament 
betzol (p. 121). 

Poeta reconegut, Bartomeu Fiol s’ha 
estrenat ara en la faceta de dietarista amb un 
«quadern de bitàcola» que decidí escriure 
entre l’1 de juliol de 2000 i el 28 de febrer 
de 2002 amb la intenció de deixar constàn-
cia d’una estada acadèmica a la Universitat 
de Sheffi eld que, fi nalment, es va frustrar. 
Circumstàncies a part, el resultat és no tant 
un testimoni íntim –són poques i breus les 
referències personals que hi trobem– sinó 
més aviat de la seva tasca intel·lectual. 

La falta de lligam aparent i la barreja de 
registres queden plenament justifi cades pel 
fet de tractar-se, sobretot, d’un «quadern de 
treball»/ «quadern d’escriptor»; això explica 
que contingui tota mena de documents –llis-
tes de lectures projectades, apunts crítics 
sobre llibres llegits, notícies sobre l’edició de 
les seves obres, esborranys poètics, traduc-
cions de fragments d’altres autors, citacions, 
notícies sobre la vida literària...(Abrams, 
2007: 9)–, que parli sovint del procés de 
creació –tot deixant constància de la seva 
poètica– i de les revisions a què sotmet les 
seves anotacions disperses: 

He rellegit –o més exactament llegit– aques-
tes notes fi ns a les corresponents al 19 de 
juliol de l’any passat, i m’han deixat un cert 
mal gust de contraescriptura. Òbviament, 
els que pretenen ser apuntaments de treball 
d’un eventual work in progress no tenen per 
què donar-me cap especial satisfacció. [...] 
Queda en evidència que la nostra capacitat 
de treball és molt més limitada del que seria 
convenient [...] (p. 237)

així com la presència de notes a peu de 
pàgina, un recurs insòlit en un dietari.
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«El que m’agrada del dietarisme és que és 

una escriptura eminentment fragmentària. 
I el coneixement també ho és» (Castillo, 
2008), declara Fiol. No som monolítics, ens 
diu també, tenim un jo plural i en eterna 
evolució; d’aquí que la realitat inestable 
d’aquest «jo» es manifesti en la utilització 
d’un punt de vista vacil·lant, una pluralitat 
de «jos» que dialoguen –textos en primera 
persona, textos impersonals, textos en què 
el «jo» queda dissimulat o neutralitzat per 
un «nosaltres» més plural i comunitari, tex-
tos on l’autor es desdobla i s’autoadreça des 
de la segona persona com un tu (Abrams, 
2007: 12-13)– i que, fi ns i tot, poden ser 
contradictoris (Piñol, 2008).

Fiol se sent incòmode davant de l’ego-
centrisme connatural dels textos diarístics, 
cosa que l’empeny a concebre el seu dietari 
com un text dialògic, que reconeix l’existèn-
cia de l’altre des de l’inici. «Un dietari no 
té per què ser forçosament un monòleg: 
també pot ser un diàleg, i no només entre 
els integrants de la colla dels jos en plural 
(perquè definitivament aquest pronom 
també el podem escriure en plural)» (p. 
77), sinó també amb el lector la fi gura del 
qual no es cansa de reivindicar. «[...] La teva 
intervenció aquí lector –com sempre– és del 
tot determinant. No hi ha text que pugui 
existir sense tu» (p. 26).

Aquest complex artifi ci literari, jun-
tament amb els tres amplis ventalls que 
interactuen –l’escriptura i el món de la 
literatura, la realitat de l’entorn i la vida en 
general, el retrat de l’autor i l’aproximació 
a la complexitat de la identitat humana 
(Abrams, 2007: 16-17)– fan 

d’Entre Cavorques i Albió [...] un dels textos 
més extraordinaris, més insòlits i més ori-
ginals de tota la llarga i excel·lent tradició 

del dietarisme modern en català a partir 
de Josep Pla i el seu genial Quadern gris. 
Encara podríem anar més enllà i dir que és 
una obra única que representa l’arribada de 
la modernitat plena al món del dietarisme 
català (Abrams, 2007: 12).

Per la nostra banda, només ens queda 
subscriure aquests elogis i, deixant-nos en-
dur pel nostre «gust» –noció que l’enginyós 
microrelat de José María Merino amb què 
hem encapçalat les nostres pàgines vincula 
a la idea de «cànon»–, ens permetem vati-
cinar que, un cop el temps hagi complert 
el seu paper, aquest dietari sí que esdevin-
drà canònic. 
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UN GÈNERE LITERARI 
FEMENÍ?

En Una cambra pròpia, Virginia Woolf es 
pregunta per què la majoria de les obres 
escrites per dones que ha trobat a la bi-
blioteca són novel·les. L’associació entre 
aquest gènere literari i les escriptores és ha -
bitual des del segle XVIII: en The Rise of the 
Woman Novelist: From Aphra Ben to Jane 
Austen (1986), Jane Spencer remarcava el 
fet que va ser precisament a través de la 
novel·la com un gran nombre d’autores 
van accedir al món editorial. L’escriptora i 
actriu anglesa Eliza Haywood (1693-1756), 
que es va fer famosa per les seues novel·les 
sentimentals, explicava que s’havia decan-
tat per aquest gènere perquè la manca de 
formació acadèmica li impedia parlar de 
temes que no pertanyessen al regne de les 
experiències íntimes i emocionals. Però hi 
havia una altra raó per la qual les escriptores 
del moment se sentien més còmodes en el 

Maria Àngels Francés (Alcoi, 1976) és professora de Fi-
lologia Catalana a la Universitat d’Alacant. Les seues 
línies d’investigació se centren en la literatura de 
gènere, perspectiva des de la qual ha abordat l’estudi 
de diferents narradores com ara Montserrat Roig 
(matèria de la seua tesi doctoral), i en la literatura 
catalana contemporània.

gènere rosa: era una forma literària nova, 
que no tenia models clàssics ni regles que 
en determinassen la construcció. I just en 
aquest terreny indefi nit, de fronteres difuses 
i límits dubtosos, és on cal situar també 
l’escriptura autobiogràfi ca: la literatura del 
jo amalgamava gèneres que no havien de 
passar per un sedàs crític, perquè la majoria 
no eren publicats i, quan sí que eixien a la 
llum, no eren considerats formes cultes i 
canòniques de literatura. 

L’associació entre la delicada naturalesa 
femenina i l’escriptura autobiogràfi ca és tan 
antiga com el mateix naixement del gènere. 
Elizabeth Goldsmith publicava el 1989 un 
volum sobre la literatura epistolar escrita per 
dones amb un títol revelador, que podríem 
traduir com «Escriure la veu femenina» 
(Writing the Female Voice). Aquesta relació 
d’afi nitat entre les escriptures autobiogràfi -
ques i gènere femení no implicava, però, 
la delimitació d’un espai literari propi on 
les dones poguessen assolir l’excel·lència o 
determinar un cànon: la hipotètica habilitat 
de les dones per a escriure aquest tipus de 
textos els era atribuïda a causa dels estereo-
tips de gènere. Segons Meri Torras (1997: 
360), «les dones únicament poden aspirar 
a una escriptura espontània, a través del cor 
(coeur), mentre que els homes posseeixen 
ells tot sols el reialme de l’escriptura artís-

Des de l’ombra:
les dones i l’escriptura de diaris

Maria Àngels Francés



62
tica: escriuen amb el cor si així ho volen, 
però també amb l’esperit (esprit) i amb 
estil literari». 

Siga amb el cor o amb l’esperit, el cas 
és que moltes de les pioneres que ingressen 
en l’escena literària durant l’edat moderna, 
ho fan per la porta autobiogràfica. En 
efecte, mentre mantenien el silenci públic 
requerit, en privat resolien el conflicte 
de l’autodefi nició mitjançant cartes d’afi cio-
nada, diaris íntims i anotacions confi nades 
a l’espai domèstic. Algunes biografi aren 
els seus marits, però d’altres sí que gosaren 
prendre la ploma per parlar de la pròpia 
existència: santa Teresa d’Àvila, Madame 
Guyon, Dame Julian de Norwich, la du-
quessa de New Castle, Anne Bradstreet i 
Es tefania de Recassens en són alguns exem -
ples. Ara bé, les seues contribucions pri-
merenques al gènere han estat considera des 
obres anòmales, excepcionals, que s’estudien 
en capítols a part o com a annexos sense 
massa importància. 

A la variant espiritual del diari íntim, tan 
propi d’aquesta època, conreat per religio-
sos i religioses com a exercici que enllaçava 
la seua intimitat amb Déu, és on es remunta 
Nora Catelli per relacionar aquest gènere 
amb l’autoria femenina. En efecte, Catelli 
troba en tots dos una condició de margina-
litat que condueix a «el lugar de la escritura 
más cercano a la verdad existencial de lo 
diferente» (2007: 45). 

El diari espiritual sorgeix amb una 
clara orientació a la mirada dels altres, tant 
el diví destinatari dels pensaments de la 
religiosa com el confessor masculí que en 
fi scalitza l’evolució i vigila l’aparició dels 
dimonis interiors o exteriors. El silenci i la 
reclusió eren condicions sine qua non per a 
tal exercici. A partir del segle XIX, aquesta 
situació apareix unida a l’emergència d’un 

nou prototip femení, l’àngel de la casa. De 
la cel·la conventual, els diaris es desplacen 
a l’àmbit domèstic laic, on l’esposa i mare 
oculta els seus temors en papers privats. Així 
doncs, ens trobem amb dones tancades en 
un espai on ja no s’estableix un diàleg amb 
Déu, «pero donde se obstinan en perma-
necer los demonios» (Catelli 2007: 51). És 
el moment en què «se empieza a exponer 
en los diarios una peripecia del alma que es 
doméstica y privada y que ya no se siente 
obligada a buscar en sí misma el resorte 
religioso como forma de legitimación de 
tal búsqueda» (Catelli 2007: 51). La no-
vetat és que, si bé les religioses esquiven la 
presència amenaçadora del dimoni, com un 
altre extern a elles, en el cas de l’àngel de la 
casa els dimonis deixen de ser a l’exterior i 
comencen a esdevenir part del subjecte, es 
fonen amb la seua consciència com a part 
de la ira reprimida i encastada en les parets 
que l’envolten. Segons Nora Catelli, 

si existiese una característica especial, pecu-
liar de los diarios de mujeres, posiblemente 
mostraría las formas más violentas de aque-
lla fusión entre los demonios y el sujeto; 
delataría las zonas de la experiencia personal, 
privada y doméstica en la que se expresa el 
temor a los demonios interiores justo en el 
momento histórico en que se unen defi ni-
tivamente con el sujeto (2007: 52).

La coincidència cronològica entre el 
sorgiment del diari íntim laic i el prototip 
femení de l’àngel de la casa no és, doncs, 
casual. La intrínseca relació entre tots dos 
condueix Catelli (2007: 53) a preguntar-se 
si els diaris íntims no són ja formes femeni-
nes d’escriptura acabades, siguen elaborats 
per homes o per dones: «¿No podría decirse 
[...] que la posición del sujeto en la escri-
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tura de la intimidad es, desde este punto 
de vista, una posición femenina?». Catelli 
parla ací de la masculinitat i la feminitat 
com a posicions, elements mòbils que no 
designen identitats fi xes o estables, lligades 
necessàriament a les condicions biològi-
ques o anatòmiques. Remet a un article de 
Raffaele Pinto com a suggeridor d’aquesta 
idea, encara que les teories lacanianes sobre 
el llenguatge i els conceptes de polifonia 
i alteritat de Kristeva i Bakhtin arriben a 
conclusions similars sobre la construcció 
de la identitat. 

Així doncs, Catelli estableix una corres-
pondència biunívoca entre la posició feme -
nina i el diari íntim, traduïda en la manera 
com el subjecte que escriu un diari s’en-
fronta als dimonis interiors. És, per tant, en 
la marginalitat del diari íntim, «situación 
fantasmagórica de escritura que podemos ca-
racterizar como femenina» (Catelli 2007: 
56), on cal analitzar la posició del subjec te 
que s’hi defi neix. En lloc de parlar d’es-
sència femenina (unida al sexe biològic de 
qui escriu el diari), que es manifestaria en 
forma de trets invariables i comuns en tots 
els diaris elaborats per dones, Catelli pre-
fereix al·ludir a la posició femenina com a 
manifestació del no-tot lacanià: «Uno pue-
de colocarse también del lado del no-todo. 
Allí hay hombres que están tan bien como 
las mujeres. Son cosas que pasan. Y no por 
ello deja de irles bien» (Lacan en Catelli 
2007: 55). Tanmateix, la idea de Lacan té 
un matís de voluntarietat, d’agència, com 
si el fet d’estar amb el tot o amb el no-tot 
fos qüestió d’elecció personal i no una im -
posició del discurs. I això no és exacte: «Co-
locarse en posición femenina, al menos en 
los textos, es una fatalidad, un destino no 
deseado o mal soportado. Es un síntoma, 
no una elección» (Catelli 2007: 56). 

Aquesta posició textual femenina, carac-
teritzada per paraules en negatiu, planteja 
per a Sidonie Smith (1994: 44) un proble-
ma de fons: la desaparició de la diferència 
sexual en la fi rma i el desplaçament de la fe-
minitat per l’escena de l’escriptura resta im-
portància a la veu de la dona escriptora, un 
estatus al qual sols recentment (amb relació 
als segles d’història de la literatura) ha pogut 
accedir. Smith (1994a: 124) prefereix defi -
nir el subjecte de l’autobiografi a com una 
fi cció cultural i lingüística constituïda per 
mitjà de processos narratius i d’ideologies 
històriques de la identitat, en què cal tenir 
en compte els intertextos que conformen 
l’autointerpretació de l’autobiògrafa. En 
aquest sentit, remet a les veus polifòniques 
del discurs formulades per Bakhtin.

De fet, gran part dels debats crítics ac -
tuals centren l’atenció en la relació polifò-
nica entre identitat, subjectivitat i formes 
d’opressió. I en aquest context, l’autobio-
grafi a com a gènere ha estat motiu d’una 
atenció especial. Les teories postmodernes 
del llenguatge desestabilitzen i qüestionen 
el concepte del jo metafísic il·lustrat, cons-
truït i legitimat per les formes tradicionals 
de la literatura privada (i pública) que el té 
com a centre. Les crítiques feministes han 
anat, però, un poc més enllà, postulant que 
l’autobiografi a tradicional és un domini 
masculí de formació del subjecte. Segons 
Sidonie Smith (1994: 55), 

la «autobiografía», escrita bajo las «leyes» 
de los «géneros literarios occidentales», ha 
sido caracterizada como parte del aparato 
que occidente usa para consolidar el sujeto 
como individuo burgués, y exige que todo 
aquel que entra en su territorio obre de 
acuerdo con las leyes del sujeto masculino 
burgués imperialista.
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que releguen el jo a un paper secundari i 
humil, apuntava al procés d’orientació en-
vers l’altre que ja hem esmentat a propòsit 
dels diaris religiosos.

Per corregir aquesta tendència a ocultar 
el sentit del dolor i la lluita que caracteritza 
Plant Dreaming Deep, Sarton va publicar 
cinc anys després Journal of a Solitude, 
diari que abasta el mateix període de temps 
que l’anterior autobiografi a però relata el 
dolor quotidià i la lluita de l’escriptora per 
dedicar-se a la creació artística sense perdre 
el contacte amb el món i la realitat. Sem-
bla signifi catiu, doncs, el fet que l’ansietat i 
la desesperació apareguen en la segona crea -
ció, el diari, més connectat a la intimitat 
quotidiana que la primera versió. La mateixa 
diferència s’observa entre les autobiografi es 
(públiques) de dones amb èxit professional 
o polític i els seus papers més privats: 

sus cartas y diarios son generalmente dife-
rentes y refl ejan ambiciones y luchas en la 
esfera pública; sin embargo, en sus autobio-
grafías impresas se presentan a ellas mismas 
como intuitivas, protectoras, pasivas, pero 
nunca –a pesar de la evidencia que tenemos 
de sus éxitos– emprendedoras (Heilburn 
1988: 29).

Una paradoxa semblant es pot veure en 
els escrits confessionals de Jane Addams 
(1860-1935), Ida Tarbell (1857-1944) i 
Charlotte Perkins Gilman (1860-1935): les 
seues autobiografi es narren el descobriment 
de la causa o la tasca a què consagraran les 
seues vides com si fos fruit de la casualitat 
o la providència, quan la veritat és que elles 
hi van tenir un paper agent i decisiu. En 
els diaris i les cartes és on es revela la recer-
ca voluntària de la pròpia vocació, matís 
absent de les seues autobiografi es. Aquesta 

Aquest plantejament trontolla quan el 
subjecte que s’expressa en clau autobiogràfi -
ca no és hegemònic i està, per tant, fora 
dels cercles canònics. La dona que escriu 
autobiografi a –o diaris que són publicats– 
roba el gènere a l’autor, «intentando de este 
modo representarse a sí misma y no seguir 
siendo una mera representación del hom-
bre» (Smith 1994a: 117). De quina manera 
compleixen les dones –o no– les lleis de 
l’autobiografi a? Poden exercir-hi alguna 
mena d’infl uència, per transformar-les? 

PRESA DE POSICIONS: 
L’AUTOBIÒGRAFA 

DAVANT EL SEU TEXT

La dona que pren la ploma per descriure la 
pròpia experiència és conscient de les ex-
pectatives generades pel seu text. L’engany 
de la memòria i les pressions sobre com 
narrar un balanç de vida en versió feme-
nina es manifesten en el cas de la poeta, 
novel·lista i escriptora de memòries nord-
americana May Sarton, que el 1968 va es-
criure una autobiografia titulada Plant 
Dreaming Deep. Malgrat la bellesa del relat, 
que narra l’adquisició d’un espai propi i la 
vida en soledat de l’escriptora, la mateixa 
Sarton hi reconeix una absència eloqüent: 
«en el libro no había rastro de la rabia, la 
lucha apasionada o la desesperación de su 
vida» (Heilburn 1988: 15). La raó d’aquesta 
el·lipsi era l’intent de l’escriptora per 
adequar-se a un model preestablert: «había 
escrito el libro siguiendo el viejo modelo de 
la autobiografía de mujeres, la cual tiende 
a encontrar belleza incluso en el dolor y a 
transformar la ira en aceptación espiritual» 
(Heilburn 1988: 15). Aquest model, basat 
en el servei a causes d’elevada talla moral 



65
disparitat de perspectives és atribuïda a la 
manca de models amb què aquestes dones 
comptaven per a narrar les seues peripècies 
polítiques, les seues aspiracions o activitats 
en l’àmbit públic: «las mujeres tampoco dis-
ponen de un tono de voz con el que hablar 
con autoridad» (Heilburn, 1988: 29). Fins 
i tot dones excepcionals que han tingut un 
paper important en l’espai públic, com ara 
Emmeline Pankhurst (1858-1928), Do-
rothy Day (1897-1980), Emma Goldman 
(1869-1940) o Eleanor Roosevelt (1884-
1962), entre d’altres, han deixat documents 
autobiogràfi cs on la seua identitat, el seu 
jo, queda paradoxalment difuminat en 
l’ombra. Patricia Spacks (1980: 113-114) 
ho descriu en l’article «Selves in Hiding»: 

aunque cada una de esas autoras ha conse-
guido logros importantes e incluso espec-
taculares, el tema de los logros raramente 
ocupa un lugar central en los relatos de sus 
vidas. [...] De hecho, resulta sorprendente 
el grado hasta el que dejan de poner énfasis 
en su propia importancia, cuando están 
haciendo uso de un género literario que 
implica autoafi rmación y ostentación. 

En contrast amb aquestes dones en 
l’ombra, però, hi ha l’esclat de veus com la 
d’Anaïs Nin (1903-1977), que durant els 
seixanta comença a publicar la gran obra de 
la seua vida, els set volums dels seus Diaris. 
La polifonia de la subjectivitat de l’autora 
es mostra no solament en el cos del text, 
sinó en les diverses versions publicades: en 
vida, es van censurar fragments dels diaris 
considerats escandalosos o ofensius per a 
les persones al·ludides; després de la mort 
de Nin, però, començaren a aparéixer-ne 
les versions completes. 

L’obra de Nin, íntima i impúdica, cons-
titueix un exemple únic en el panorama de 
les obres autobiogràfi ques contemporànies. 
És substancialment distint dels textos que 
hem esmentat anteriorment i, en aquest 
sentit, també el diari de Sarton se n’allunya. 
En el diari, a diferència de l’autobiografi a, 
Sarton es proposa, de manera deliberada, 
explicar la seua ràbia, elevar el to de veu per 
aproximar-se a l’exercici de l’autoritat. «Y 
más que ninguna otra cosa, lo que había 
sido prohibido a la mujer era la rabia y la 
admisión franca del deseo de tener poder 
y control sobre la vida propia» (Heilburn, 
1988: 15). El llenguatge de la ira predomi-
na, també, en assaigs feministes com Three 
Guineas, de Virginia Woolf, que en el seu 
moment va ser durament criticat pel to en 
què l’autora expressa la disconformitat amb 
la situació de la dona en el marc cultural del 
moment. La presència o la falta d’estridència 
en textos autobiogràfi cs femenins decanta 
la balança de la crítica en contra o a favor, 
respectivament, de l’obra en qüestió: subs-
tituïu estrident per feminista i el resultat serà 
més o menys el mateix.

Denegar el dret de les dones a la protesta 
irada, a la queixa pública, és el mateix que 
negar-los l’accés al poder, que tradicio-
nalment ha estat en mans d’homes. Això 
equival, també, a deixar-les sense opcions 
per a reivindicar una història distintiva de 
la resta: «la identidad de la mujer, el dere-
cho a tener su propia historia, depende de 
su “capacidad para actuar en el dominio 
público”». Perquè «el poder es tener la ca-
pacidad de ocupar un lugar en todo tipo 
de discurso que sea esencial para la acción 
y tener derecho a que el papel que una 
desempeña cuente para algo» (Heilburn, 
1988: 21).
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DIETARIS 

D’ESCRIPTORES 
CATALANES

En l’àmbit català, els dietaris d’Olga Xiri-
nachs són mostra d’aquesta reivindicació 
de la pròpia importància en un entorn que 
sovint percep com a hostil. Música de 
cambra (1982) va quedar fi nalista del pre-
mi Josep Pla 1981, i el 2004 va publicar 
El viatge. Dietari 1986-1990 (2004). En 
aquest llibre hi ha referències reiterades 
als premis atorgats a les seues obres i als 
comentaris o les ressenyes favorables que 
aquestes han suscitat, en un intent de 
justifi car-se un lloc en el panorama literari 
català contemporani. Des del seu punt de 
vista, però, els seus esforços no s’han vist 
justament compensats: 

Mallafré m’ha advertit d’una certa prevenció 
inicial: sóc una dona sense grup genera-
cional, que he guanyat els Jocs Florals... 
sembla que són dos punts negatius sumats 
als premis recents, i tal com m’ho diuen, em 
deixen perplexa. ¿Estic sentenciada, doncs? 
¿Per què? ¿Per qui? «Ells», els jutges a l’om-
bra, ho saben, ho comenten, trien, exclouen 
(Xirinachs, 2004: 37).

Aquesta indiferència de la crítica (un ells 
misteriós, probablement masculí) envers la 
seua obra es fa patent, també, en l’absència 
de l’escriptora entre els noms dels dietaristes 
millor valorats, segons l’enquesta duta a 
terme pel Grup de Recerca en Literatura 
Contemporània de la Universitat d’Alacant. 
El sentiment de marginació amara tot el 
dietari: 

Disgust perquè À. B. m’exclou de la seva 
publicació sobre la novel·la fi ns al 86 (3i4). 

Li vaig dir tot el que sentia, llargament, do-
lorosament experimentat altres vegades que 
he estat ignorada en el món literari. «T’has 
d’haver esforçat molt, per excloure’m», 
m’he dolgut.

¿Vanitat? ¿Orgull ferit? No. Resistència 
a desaparèixer a causa d’un silenci cruel que 
no entenc. Després, cal viure altra vegada, 
a poc a poc, sense explicar-me el rebuig. 
(Xirinachs, 2004: 128-129)

La irada protesta de Xirinachs per la 
negligència de la crítica envers la seua 
obra, que es combina amb la narració de 
les experiències personals –sovint doloro-
ses, com la malaltia de què es recupera a 
l’hospital– acumulades durant un període 
de temps concret, entre 1986 i 1990, 
aproximen aquest dietari a un nou model 
textual en què l’autobiògrafa no oculta el 
sentiment d’indignació per la invisibilitat 
sentida ni tampoc sublima el dolor com 
una experiència que l’ha d’enfortir o que 
cal acceptar amb resignació. 

Si Olga Xirinachs alça la veu per reivin-
dicar la pròpia autoritat, també M. Aurèlia 
Capmany l’enlaira des dels seus diaris Pedra 
de toc (1 i 2), i les memòries Mala memòria 
i Això era i no era. La presència en l’àmbit 
públic, on arriba a tenir responsabilitats 
polítiques, confereix a les seues obres auto-
biogràfi ques un to polèmic absent d’altres 
mostres autobiogràfi ques catalanes, com les 
Confessions i quaderns íntims de Rosa Le -
veroni, de què parlarem més endavant. 

Les dues Pedra de toc fan referència al 
mateix període de temps, des de l’ocupació 
franquista de Barcelona fi ns a principis dels 
anys seixanta. Són textos complementa-
ris, collages que barregen les referències a 
l’actualitat periodística de l’època amb les 
evocacions personals de l’autora. Amb tot, 
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hi ha una certa diferència de to: segons l’e-
ditor Guillem Jordi Graells (1997: XVI), 

el primer lliurament de la sèrie és més amarg 
i centrat en el franquisme en general, mentre 
que el segon és més irònic i se centra en el 
«franquisme català». Segurament, la major 
virulència d’alguns aspectes del segon volum 
sorgeix de les reaccions provocades pel pri-
mer. Alguna veu va protestar pel fet que la 
Capmany retragués aquelles velles històries, 
quan el que calia era l’oblit, la reconcilia-
ció i pensar en el futur. La seva resposta a 
aquesta actitud fou prou contundent: no 
vols caldo, dues tasses. I la segona, encara 
més mortifi cant en retreure escrits i actituds 
de personatges del país. 

Com podem observar, és precisament 
l’estridència de la protesta de Capmany el 
que irrita l’opinió de la classe intel·lectual 
catalana del moment. I no és que (sola-
ment) reivindique la seua pròpia impor-
tància en el panorama literari, sinó que se 
situa de ple en l’esfera pública i ataca tota 
la classe política de l’època. 

Si aquesta gosadia ja allunya Capmany 
dels models autobiogràfi cs femenins tradi-
cionals, encara n’hi ha una altra que acaba 
de reblar el clau: la seua inajornable decisió 
d’esdevenir escriptora, per voluntat pròpia 
i no com un accident del destí. Encara 
que això implique renúncies doloroses. En 
Això era i no era (1997: 534), l’autora narra 
l’evolució de la vida (i l’escriptura) orienta-
da a l’altre envers l’autoafi rmació: 

L’opinió dels altres, la del meu professor es-
timat de matemàtiques, era més important 
que aquell fosc desig frustrat de comunicar 
els meus secrets al món sencer. El món 
sencer no m’importava. Feia aquella trampa 

que les dones hem fet al llarg dels segles: 
renunciem al prestigi, a la llibertat, al plaer 
de la intel·ligència a canvi de l’amor. [...]

Un bon dia vaig decidir que ja en tenia 
prou. No em devia ser fàcil. Recordo una 
nit en blanc, que en mi és més aviat cosa 
rara. Probablement intuïa que no sols 
renuncia va al meu estimat professor, [...], 
sinó que renunciava, amb recança, a un lloc 
en el nostre món. Em decidia per la solitud, 
ve-t’ho aquí. 

La recerca de la professió literària, que 
passa per l’ensinistrament a càrrec de l’au-
toritat representada per Salvador Espriu, 
implica per a Capmany una renúncia en-
cara més íntima: «De sobte vaig pensar: 
“Mai no tindràs un fi ll, mai no seràs una 
dona com cal, passi el que passi faràs el que 
vols fer”. I em vaig posar a plorar a llàgrima 
viva» (1997: 534). 

M. Aurèlia Capmany representa el pro-
totip de dona forta que no oculta els con-
fl ictes provocats per la recerca de la pròpia 
vocació. Amb aquesta decisió renuncia, 
voluntàriament i dolorosa, a una part d’ella 
mateixa: en certa manera, a la que més la 
defi neix com a dona, la que està connectada 
amb el seu cos. De fet, al llarg de la vida 
farà seua la màxima de Simone de Beauvoir 
segons la qual els seus llibres esdevindran 
les seues criatures. 

Tant Olga Xirinachs com M. Aurèlia 
Cap many duen a terme un intent d’auto-
a fi rmació envers el context literari i intel-
lectual del moment, i en els seus papers 
privats lluiten per obrir una nova manera 
d’acarar l’escriptura autobiogràfi ca, que les 
allibere de la ideologia del model tradicio-
nal i del jo essencialista que l’ha formada. 
En parlar des de la seua posició marginal, 
es resisteixen a participar en les fi ccions que 
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ocupen el centre de la cultura (incloent-hi 
les d’home i dona). Ara bé, resulta signifi ca-
tiu que Xirinachs no aparega entre la llista 
dels dietaristes millor considerats, i que, de 
Capmany, solament el Dietari de prudències 
fi gure en la posició número vint-i-cinc. 
Solament una escriptora, Rosa Leveroni, és 
en posicions davanteres (la catorze). Car-
me Riera, que en Temps d’una espera narra 
l’experiència del seu embaràs, es troba als 
darrers llocs (en el trenta-quatre, d’un total 
de quaranta-sis). 

Confessions i quaderns íntims (1997), de 
Rosa Leveroni, recull en edició pòstuma di-
versos papers privats de temàtica amorosa 
que constitueixen documents insòlits en el 
panorama autobiogràfi c català. El títol ja 
és eloqüent respecte de l’orientació envers 
l’altre d’aquest diari íntim: «el terme confes-
sió, de més a més, implica necessàriament 
l’altre, el qui escolta, el confi dent. I aquest, 
de nom silenciat, com seguint les antigues 
regles de joc de l’hermetisme trobadoresc, 
no és ni absent ni passiu» (Mohino - Pujol 
1997: 12). El destinatari de les íntimes con -
fessions no és altre que Ferran Soldevila, 
qui no solament representa l’amant desit-
jat i llunyà, sinó que també exerceix de su -
 pervisor i crític literari de l’aprenent d’es-
criptora. Als papers privats de Leveroni 
apareixen, de fet, els comentaris estilístics 
i les anotacions de Soldevila sobre la prosa 
que l’enamorada li envia, de manera que 
el monòleg que hauria de ser el diari íntim 
esdevé un autèntic diàleg.

El text autobiogràfi c de Leveroni posa 
en pràctica un joc de màscares que il·lustren 
la doble veu amb què l’escriptora s’enfronta 
amb el text autobiogràfi c. Coneguda com a 
poeta, en l’obsessió amorosa per Soldevila 
pren una posició secundària molt en con-
sonància amb el seu rol de gènere: 

Mai he sentit la pruïja –humilitat, orgull?– 
d’ésser immortal ni d’ocupar cap ratlla en 
els manuals de literatura. Si he escrit i escric 
encara versos és per una pura necessitat inte-
rior. [...] però sempre per fer patent a un altre 
el meu jo. Un cop aconseguit això, necessitat 
immediata, urgent i dolcíssima, per què ha de 
preocupar-me la immortalitat? (1997: 216) 

Modèstia, autonegació, passivitat: to-
tes tres característiques celebrades en el 
ca ràcter femení. Però encara va més enllà 
l’adequació al rol: com el mateix Solde-
vila explica en una carta que li adreça, el 
subtil masoquisme de l’autora s’acosta a la 
sublimació del dolor i el patiment que ca -
racteritzaven els diaris religiosos de què 
parlàvem en apartats anteriors: «Tu ets pes -
simista de mena. Més: et complaus en el 
sofriment. Més: converteixes, amb una al-
químia angèlico-diabòlica, el goig en dolor» 
(en Mohino-Pujol, 1997: 33). Aquesta po-
sició literària, de delectança en el sofriment 
amorós, s’acosta a la de Marianna Alco-
forado, hipotètica autora de Cartes d’una 
monja portuguesa,1 amb la qual l’autora de 
Confessions s’arriba a identifi car. 

Entre els papers privats de Leveroni n’hi 
ha una part que relata, també, la relació 
amb el poeta Carles Riba, que fa de mestre 
i padrí a l’aprenent d’escriptora. L’interès de 
l’intel·lectual aviat desemboca en un afecte 
gens subtil per Leveroni, segons les notes 
que Soldevila explica en els seus Dietaris 
d’exili i de retorn. Tot i que la correspon-
dència Leveroni–Riba no deixe entreveure 
els matisos de l’afer, les epístoles d’ella sí 
que hi fan referència. I ací és on podem lle -
gir la doble veu de l’escriptora, que en els 
textos a Soldevila i en les correspondències 
publicades no eleva el to en cap moment, i 
en d’altres textos íntims no publicats canvia 
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radicalment de registre per a llançar críti-
ques punyents a Riba, tal com expliquen 
Mohino i Pujol (1997: 29): «Resulta com 
a mínim xocant conciliar aquesta actitud 
dispar, acre en uns textos, tendra i apassio-
nada en uns altres».

No és aquesta l’única mostra de la dua-
litat de la veu de Leveroni. Si abans hem 
observat com, modestament, no té cap in-
tenció de perdurar en la memòria col·lectiva 
amb la seua literatura, en realitat mostra 
una ansietat molt explícita per la qualitat 
del seu text autobiogràfi c: és ella qui busca i 
provoca la supervisió literària de Soldevila. 
«He somiat aquesta nit que llegies aquests 
fulls i que hi posaves els teus comentaris. 
Seria interessant si ho feies. Però sé que no 
ho faràs» (en Mohino-Pujol, 1997: 13). 
La subtil provocació té l’efecte desitjat: 
Soldevila revisa críticament la qualitat de 
la prosa leveroniana, i intueix que la seua 
extrema modèstia té més de màscara que de 
preocupació sincera: «Si almenys servís per 
fer-ne literatura. Però tot això és terrible-
ment dolent, en tinc la certesa. I a més fa 
riure bastant. [Ell:] No ho cregui –si és que 
ho creu: en aquests fulls hi ha coses molt 
bones» (Leveroni, 1997: 45). 

Carme Riera és un exemple a part, per-
què basa en la gestació maternal, una expe-
riència intrínsecament femenina, lligada a 
la quietud de l’espai domèstic, el seu Temps 
d’una espera (1998), que de l’àmbit privat 
passa al públic d’ençà que és editat. S’hi 
produeix, doncs, una rara confl uència entre 
el beneplàcit davant un paper assignat tra-
dicionalment a les dones i la reivindicació 
del dret propi a narrar-lo, i doncs escapa a 
les defi nicions alienes d’aquesta experiència 
que abunden en la literatura. La mateixa es -
criptora narra la seua voluntat de posar veu 
on sempre hi ha hagut silenci: 

¿Per què les dones no hem escrit diaris d’em -
baràs? Tal vegada perquè aquest fet extraor-
dinari ha estat considerat com el més ordi-
nari de la vida femenina, ja que la nostra 
missió no consistia en altra cosa que en la 
reproducció. És possible que, a partir d’ara, 
els diaris d’espera proliferin, perquè, a punt 
d’arribar el segle XXI, les dones hem acon-
seguit la capacitat d’observar-nos com a 
objectes essent alhora subjectes. Hem deixat 
de ser anònimes, hem assolit una identitat... 
(Riera, 1998: 14). 

El diari és descrit com el lloc idoni on 
narrar l’experiència de l’embaràs sense haver 
d’adequar-se a models preestablerts: «Diari: 
Espai de llibertat. Sense lligams, sense límit, 
sense entrebancs, sense estil, sense censu-
ra» (Riera, 1998: 25). L’ansietat, però, de 
la pròpia imatge refl ectida, que ha de ser 
llegida per l’altre, hi és obstinadament pre-
sent: «I, no obstant això, en el mirall del 
no-res, del sense, del paper en blanc, ne-
cessitam també tots una imatge gratifi cant. 
Ens autocensuram sense voler. Cercam 
el costat més afavoridor. Absurd» (Riera, 
1998: 25). En el debat entre la necessitat 
d’autoexplicar-se la transformació física i 
establir connexions emocionals i íntimes 
amb la criatura que creix al seu interior és 
on el dietari reïx a mostrar una nova versió 
del gènere autobiogràfi c, que solament una 
perspectiva femenina és capaç de narrar des 
de l’interior, des del cos. 

Igual que el de Leveroni, el de Riera és 
un cas insòlit en el panorama català (i tam -
bé en l’europeu, tal com ella constata en el 
seu text). La constant atenció i interpre-
tació del cos matern i la relació amorosa 
amb l’altre interior l’aproximen a les àrees 
d’interès del feminisme de la diferència, i 
una anàlisi des d’aquesta perspectiva ens 
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conduiria a conclusions molt interessants, 
si hi poguéssem dedicar més espai.2 

CRÍTIQUES 
POSTCOLONIALS: 

EL MESTISSATGE COM A VALOR 

Com ja hem avançat en apartats ante-
riors, en l’actualitat l’atenció de la crítica 
internacional se centra en la confl uència 
de llenguatges, codis, ètnies i classes en 
les veus autobiogràfiques femenines, i 
en la resistència al subjecte autobiogràfi c 
individualista mitjançant la identifi cació 
col·lectiva. En aquest context és on cal 
situar l’emergència del jo testimonial, que 
des de països no hegemònics usa les formes 
autobiogràfi ques per a soscavar la idea del jo 
humanista occidental. Des d’aquesta pers-
pectiva cal esmentar, també, les estratègies 
que reaccionen contra la negació cultural, 
com el concepte de mestissatge enunciat per 
Françoise Lionnet, que presta atenció a les 
autores que subverteixen els modes binaris 
de pensament, privilegiant els espais inter-
medis en què les fronteres es difuminen i les 
categories es confonen. No és mal lloc on 
situar les mostres de literatura autobiogràfi -
ca escrita per dones en l’actualitat: l’espai 
fronterer, interpel·lat per un cor de veus i 
llenguatges aliens entre els quals les dones 
modernes intenten prendre consciència de 
la pròpia identitat. 

Des del punt de vista textual, altres pràc -
tiques transgressores es manifesten en for-
ma de collages autobiogràfi cs, on fragments 
poètics, memorialístics, musicals i fi ns i 
tot gràfi cs contribueixen a la polifonia del 
subjecte. La difuminació de les fronteres 
entre les facetes personals, polítiques i 
intel·lectuals en les escriptores descriu un 

subjecte polifònic, inestable, en procés, 
contrari al subjecte autobiogràfi c tradi-
cional.

CONCLUSIONS PROVISIONALS

Com a espai de construcció del jo, els 
diaris constitueixen per a les dones una 
superfície especular on els dos sentits de 
la paraula es manifesten alhora: és un lloc 
on veuen refl ectida la pròpia imatge, tant 
aquella sobre la qual el món exterior for-
mula hipòtesis –que no certeses, ocultes 
darrere la màscara– com aquella que hi ha 
pupil·les endins, i que sovint amaga dimo-
nis interiors difícils d’explicar o verbalitzar. 
En el pols entre totes dues és on es troba 
la contradicció fonamental de les dones 
contemporànies. Aquesta polaritat entre 
el jo i el món il·lumina no solament els 
itineraris privats de l’escriptora, sinó també 
el context que l’envolta: la introspecció 
implica també una anàlisi del seu temps, 
del seu jo-en-el-món. 

Dietaristes catalanes com ara Olga 
Xirinachs i M. Aurèlia Capmany miren 
de defi nir la pròpia identitat i vocació en 
pàgines autobiogràfi ques que, sovint, sonen 
estridents i molestes; les seues aportacions 
no han fet molta fortuna entre la crítica, 
segons l’enquesta presentada en aquest ma-
teix volum. El diari íntim de Rosa Leveroni, 
que amb una subtil doble veu fa equilibris 
entre el seu rol de gènere (orientat envers 
la mirada de l’altre) i la seua vocació envers 
l’escriptura (dissimulada darrere una mo-
dèstia molt femenina) sí que ha merescut un 
lloc relativament destacat entre els millors 
dietaris. Són aquests, doncs, els valors que 
cal reconèixer en un text autobiogràfic 
femení, que l’acosten al cànon? 
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Potser la clau està en les possibilitats 

polifòniques de la identitat, que obren un 
ventall d’opcions alternatives per als dos gè-
neres, diferents dels estereotips tradicionals; 
també l’alteració de les fronteres pot servir 
a aquesta desmitifi cació. I és possible que 
aquesta nova consciència de la subjectivitat 
vinga acompanyada de nous sistemes de 
valors, llenguatges i formes narratives. 
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  1. L’obra, publicada el 1669, va ser atribuïda en un 
primer moment a la monja portuguesa Marian-
na Alcoforado. Alguns estudiosos, però, van ar-
gumentar que es tractava d’una fi cció literària 
orquestrada per Gabriel-Joseph de Guilleragues, 
que en seria l’autor real. Investigacions recents es 
decaten de nou per l’autoria d’Alcoforado: es trac-
ta d’un debat encara vigent. 

  2. De la mateixa manera, caldria fer referència a Un 
pessic de sal, un pensament de pebre. Dietari obert 
(1991), de Montserrat Roig, però el caràcter pe-
riodístic d’aquest recull, format per articles que 
l’autora publicava en l’Avui sense intenció de 
fer-ne literatura autobiogràfi ca, l’allunya dels ob-
jectius d’aquest article. També cal esmentar algu-
na obra recent feta en clau autobiogràfi ca, com 
el d’Encarnació Martorell, Amb uns ulls de nena 
(2008), crònica de la guerra civil des del punt de 
vista de l’adolescent que llavors era l’autora.
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UNA PARADOXA 

Que un diari done compte d’una experièn-
cia de guerra o una aventura perillosa no 
és cap novetat, que ho faça de la manera 
com ho fa Manent, sí. El diari de Manent, 
El vel de maia, ens presenta dues realitats, 
quasi extremes: la de la guerra, i tot el que 
té d’amenaça –amb notícies de morts, fe-
rits, represaliats, amb les difi cultats econò-
miques i de tota mena, amb la por...– i 
la del contacte idíl·lic amb la natura, on 
s’ha refugiat l’autor fugint dels perills de 
la ciutat. L’infern i el paradís, la guerra i la 
pau, la destrucció i el continu naixement, la 
lletjor i la bellesa, el neguit i la tranquil·litat 
es convoquen a tandes, pràcticament en 
cada anotació del diari que comprèn tot 
el 1937, el 1938 i fi ns al 15 de febrer de 
1939. Un diari que fent honor al seu nom: 
diari, Manent escriu cada dia sense quasi 
excepcions. 

Enric Balaguer

Enric Balaguer (el Castell de Guadalest, la Marina Baixa, 
1959) és catedràtic de Filologia Catalana a la Univer-
sitat d’Alacant. És autor, entre altres, d’estudis i obres 
d’assaigs com Poesia, alquímia i follia (1995), Resso-
nàn cies orientals (1999), Contra la modernitat i altres 
quimeres (2002) i La totalitat impossible (2006). Ha 
realitzat diversos estudis sobre la literatura del jo 
(diaris, autobiografi es catalanes del segle XX: Josep 
Pla, Joan Puig i Ferreter, Bladé i Desumvila o V. A. 
Estellés).

Les anotacions són sumaris sintètics del 
que ocorre cada jornada: notícies sobre el 
front de guerra, algun viatge (a Barcelona o 
Premià), comentaris de lectures, converses 
i passejades pel camp. 

La guerra és la de l936, i la zona rural 
on es refugia és el Montseny. Tant un fet 
com l’altre contenen un plus simbòlic –si 
es pot dir així. La lluita per la supervivència 
que emmarca les accions del protagonista 
i de la gent del seu entorn, té quelcom de 
novel·lesc: és, també, un dels al·licients de 
l’obra. Dic això comparant-lo amb la resta 
de diaris de l’autor, on no hi ha una inquie-
tud especial en el dia a dia i les anotacions 
es redueixen a donar compte d’un món 
interior ric, la contemplació de la natura i 
el comentari de lectures i d’idees. La crònica 
–particular– de la guerra és important i 
dóna un to èpic al diari. Tot i que l’autor 
viu amb certa placidesa, no deixa en cap 
moment el fi l dels esdeveniments bèl·lics 
que són una escalada de derrotes, de morts, 
de rumors de tota mena... El lector d’El 
vel de maia espera el fi nal, com en una 
novel·la, cosa que no passa en altres diaris 
–en la majoria. En canvi ací tenim una 
curiositat: com acabaran les coses? El fi nal 
de l’experiència suposa una intensifi cació 
de l’amenaça i un increment de la incerte-
sa. Hi assistim a un vertader clímax. I, en 
arribar l’esperada pau, hi ha un acabament 

El vel de maia de Marià Manent
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a les vicissituds: la tornada a Barcelona es 
presenta com un retrobament feliç. Amb 
tot, l’autor expressa amb una escriptura en 
cursiva el punt amenaçant que signifi carà 
el franquisme: «...en el fons, [la pau] tenia 
un gust ben amarg; cor endins hi havia una 
mena de fosca». I amb aquestes paraules es 
clou el diari. 

La paradoxa de viure l’experiència 
d’extrems és la que explica el títol: Manent 
recorre a la fi losofi a hinduista i es pregunta 
si allò que li està passant no és un engany, 
que emmascara l’autèntica realitat.

La guerra, aquesta infecció horrible, m’ha 
portat a un món de pau i d’idil·li on mai 
no m’havia estat possible de viure tant de 
temps. Un extrem d’angoixa i de tragèdia 
m’ha dut a un extrem d’oasi i de quietud 
(...) Però tota aquesta pau, aquesta dolçor 
de fl ors, d’ocells, de silenci, és un vel il·lusori 
de primer terme, un vel de maia sobre un 
fons de sang. 

No és gens casual que l’autor haja fet 
ús d’un terme hinduista. Manent va estar 
captivat per les cultures i les literatures 
orientals, fruit d’aquest interès serà, entre 
d’altres, diverses versions de poesia clàssica 
xinesa. En un altre lloc he tractat de pon-
derar aquesta vessant oriental de l’obra de 
l’autor (vegeu Balaguer, 1999).

Reprenent la mis en abîme del diari, 
El vel de maia, l’autor recorrerà diverses 
vegades, al llarg de l’escriptura, a expressar 
l’experiència paradoxal del moment: «un 
any de guerra al cor de la pau muntanyana. 
Angoixa i idil·li inextricablement entre-
llaçats». Aquesta correlació de polaritats, 
amb aquesta experiència d’ambivalència, 
a banda de ser propiciada per la situació 
convulsa, remet a una veta humana prego-

na. Segons les grans tradicions espirituals 
es tracta de l’element característic de l’ex-
periència de l’home: en el samsara, el nir-
vana; en el dolor, la joia. Dostoievski en Els 
germans Karamàzov arriba a una revelació 
ben pareguda: «La cosa més espantosa és 
que la bellesa és tan misteriosa com terrible. 
Déu i el mal han entaulat una lluita, i el 
camp de batalla és el cor de l’home». En 
diverses anotacions, Manent dóna compte 
de cavil·lacions en aquesta línia. Una ve-
gada, en contemplar la mar escriu: «Costa 
d’imaginar que la guerra i la mort sotgen 
al fons d’una llum fàcil, d’aquest lloc blau 
i tranquil». 

La fugida de Barcelona i el refugi mun-
tanyenc de Manent actualitzen el vell topos 
del «Beatus ille». Si bé ara no és per voluntat 
pròpia, sinó a causa de la guerra, els valors 
del camp no deixen d’assolir una dimen-
sió oposada als de la ciutat, en la mateixa 
direcció que ho va plantejar Horaci, en el 
seu èpode. Ho podem llegir, doncs, com 
una actualització del motiu que ha travessat 
segles i segles de cultura occidental. 

«LA MORT I LES FLORS» 

Les anotacions sobre la guerra comenten 
notícies del front, de Catalunya o de Bar-
celona, i també informacions de la premsa 
estrangera, de programes de ràdio... La 
guerra es viu amb una gran incertesa, amb 
rumors continus sobre si serà una guerra 
llarga o si el seu curs s’accelerarà. El fet cert 
és que les notícies que es van generant són 
cada vegada més tristes i inquietants. Pri-
mer, per la situació delicada de la rereguar-
da, amb la confrontació dels anarquistes 
amb la resta de forces; després, per tots els 
desgavells provinents del front amb l’avanç 
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de les forces franquistes. Els dies s’omplen 
d’esdeveniments, molts d’ells tràgics, en-
cara que alguns es revesteixen amb un 
punt teatral:

Al Passeig de Gràcia he vist passar l’enter-
rament de les víctimes del bombardeig de 
dissabte. Han passat divuit cotxes de morts, 
amb fl ors, corones, un gran cor de fl ors blan -
ques. La multitud (obrers, milicians, noies) 
anava sense banderes ni música. Abans de 
passar el seguici, a la Diagonal i al Passeig de 
Gràcia ja l’esperava molta gent: alguns lle-
gien el diari; he vist una noia que esperava 
l’enterrament amb un llibre a la mà. Guàr-
dies urbans, repòrters gràfi cs... Quin poble 
meridional! Sota el sol tebi, en la lluna quasi 
primaveral, aquell espectacle era a penes 
fúnebre (la nota més trista eren els familiars 
endolats darrere cada taüt): pel Passeig pu-
javen noies maquillades, minyons decidits, 
gairebé com si es tractés d’una festa. 

De tant en tant, hi ha alguna refl exió 
sobre el rerefons de la guerra en una di-
mensió psicològicament pregona. Així, 
per exemple, comenta la conversa de dos 
viatgers en el tren i diu: «L’odi d’aquell 
home, traduït més en el to agre, despectiu 
de les seves frases que en les mateixes, era 
un odi tan violent, tan vital, tan radical, que 
no es podia resoldre sinó en violència, en 
sang i en mort». I l’anotació conclou: «És 
ben cert, la guerra civil comença primer a 
les ànimes».

També les jornades d’aquells dies do -
naran pas a experiències divertides o in-
transcendents; com quan comenta el des-
ordre que li han produït en la casa pairal 
els revolucionaris al també escriptor Carles 
Fages Climent. El pitjor de la revolució, 
per a aquesta ànima aristocràtica, era que 

li havien canviat d’ordre els mobles de di-
versos estils d’una habitació i que un porc 
li menjava les roses, espines i tot. 

Davant de la duresa que es desprèn de la 
guerra, Manent té el refugi rural: converses 
amb pagesos, rituals arcaics i, sobretot, 
la contemplació de la natura. Per a Sam 
Abrams (1989: 31) aquest darrer aspecte, 
en l’obra de Manent, és crucial. Fet i fet, 
la natura és el bàlsam per a la desgràcia 
i l’agitació d’aquells dies. Contemplada 
amb una mena d’atenció sagrada, és una 
font de calma, d’energia, de bellesa i de 
transcendència.

Al cel hi havia uns núvols d’un gris alegre, 
amb contorns daurats. Arç fl orit, pruneres 
blanques, presseguerets rosa. Abans, asse-
guts sobre l’herba, no sentíem sinó el vent 
suau, un fl auteig espaiat de tòtil, un refi lar 
d’ocell. 

En el diari hi ha un seguiment atent 
del cosmos, dels canvis estacionals i de les 
mutacions de l’oratge al llarg de la jornada: 
cada moment és diferent. És com Monet, 
que pintava la catedral de Rouen seguint el 
decurs dels canvis durant el dia. La natura 
és un quadre vivent, variat, que abraça els 
cinc sentits.

Vent, molt vent. Al cel fl oten, ràpids, uns 
núvols blancs i fl onjos, que posen ombres 
als boscos pròxims i a les grans muntanyes 
blaves. La neu diríeu que és un llit blanc, 
titànic, i, als seus peus, la blavor tacada 
d’ombres rodones és una enorme pell de 
lleopard. Les alzines s’agiten furiosament 
contra el blau net del cel, travessat d’aquelles 
fl ors ràpides, blanques. Als ginestars de la 
vall hi ha esgarrifances contínues de verd 
clar, esgarrifances de seda. 
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La descripció de la natura, l’autor la fa 

de forma directa i lacònica. La major part de 
vegades són anotacions amb frases simples, 
juxtaposades que s’assemblen –atesa la dispo-
sició críptica, lapidària i estàtica– als haikús. 
Hi ha, però, una expressió de les sensacions, 
amb intensitat i amb tot l’arc dels sentits: 
cromàtiques, auditives, olfactives i tàctils. 
Les sensacions provinents de l’olfacte són 
ben presents i remeten a fonoll, a til·lers, 
a lligabosc, a mel...; en l’esfera auditiva 
destaquen els cants dels ocells i els sons dels 
vents. I pel que fa al cromatisme, Manent 
en remarca amb contundència expressiva 
els colors: «Quan prenc el bany de sol veig 
combinar-se el blau, el blanc, el verd»). De 
vegades la natura es percep amb colors, com 
deia Van Gogh, «arbitraris»: «el cel és un 
delicat color de lilà; les muntanyes són ben 
blaves, amb un pensament de neu. Fa fred». 
En algunes anotacions, Manent empra dos 
colors junts: «gris-morat» o fa ús d’una adjec-
tivació intensa «morat pàl·lid», «gris vinós», 
o fa servir símils per arrodonir l’expressió. 

En les pàgines d’El vel de maia, el 
Montseny és una referència constant. Quasi 
esdevé una mena de muntanya sagrada a 
l’estil de la literatura clàssica japonesa, on 
l’escriptor observa els canvis naturals i el 
pas de les estacions d’una manera fefaent. 
El Montseny, ple de neu fi ns ben avançat 
l’any, funciona com un tòtem misteriós. 
La grandiositat de la muntanya dóna pas 
a les descripcions pintoresques, màgiques, 
inquietants. Al pròleg, l’autor diu que les 
anotacions del diari «són una petita rapsò-
dia del Montseny». En efecte, un merescut 
i ben sentit reconeixement.

La natura no sempre és portadora d’au-
guris complaents i de serenitat. De tant en 
tant, apareix algun deix de premonicions 
dolentes:

Boira al Montseny. Pels fondals, llunyans i 
simultanis, canten el rossinyol i un cucut. 
Gran ramat d’ovelles al pujol, davant de 
casa. Corren carena enllà, entre densos bels i 
dring d’esquelles. Llur clamoreig té un no sé 
què de planyívol i catastròfi c, és una mena 
d’obscur pànic tranquil. 

Com deia Frederic Amiel, «qualsevol 
paisatge és un estat de l’ànima», i de l’ànim. 
La prosa de Manent així ho exemplifi ca. En 
una anotació escriu: «“paisatge turbulent”, 
deia el meu amic. Jo diria “paisatge mag-
nífi c”». Els estats d’ànim s’acosten, de tant 
en tant, a la tristesa –a una certa melangia. 
L’adjectiu «trist» hi apareix sovint qualifi -
cant el paisatge i l’oratge. Ara bé, majori-
tàriament la natura irradia pau i serenitat. 
Però allò que se’n desprèn, un bon nombre 
de vegades, el condueix a la serenitat, a la 
bellesa, a la immobilitat. S’hi destaca una 
comunicació que va més enllà de la simple 
materialitat. Un mitjà de connexió amb for-
ces transcendents i amb l’infi nit. El contac-
te és, doncs, terapèutic, especialment pel 
que fa a la psique. Expressar això, amb 
tanta tradició de romanticisme i de pseu-
doromanticisme al darrere, voreja sempre 
el risc de caure en l’expressió exagerada. 
Tanmateix, Manent combat qualsevol 
grandiloqüència, qualsevol èmfasi amb 
una frase curta, lapidària, sovint sembla de 
redacció infantil: «Fa vent. Anem a buscar 
llenya...». No hi ha cap espurna virgiliana, 
més aviat d’un posat que s’atansa al fran-
ciscanisme, un to humil, també com el dels 
poetes orientals. I amb tot, refi nat i subtil. 
Manent defuig qualsevol descripció que 
s’acoste al sublim, però no deixa de trobar 
petjades de sacralitat.

La presència de notícies sobre la guerra 
i l’espai que ocupa la natura estableixen un 
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paral·lelisme entre dos tipus d’emocions: 
de les emocions-xoc passa a les emocions-
contemplatives (termes que fa servir M. La-
croix en un assaig recent sobre les emocions: 
El culte a l’emoció). Les primeres marcades 
pel signe dramàtic, llampant, cridaner. Les 
segones, de caire assossegat, complaent, 
reconfortant, que conhorten. Les primeres 
acostumen a ser puntuals i les segones, més 
lentes i persistents en el temps. 

LECTURES, TRADUCCIONS, 
MÓN LITERARI

El món intel·lectual de Manent, refl ectit en 
el diari, mostra una disposició oberta, una 
gran curiositat i una aguda perspicàcia. El 
perfi l dels seus gustos passa per la poesia, 
especialment l’anglosaxona, de la qual tra-
dueix i comenta algunes peces i algunes 
idees. I també de Rimbaud, de Rilke, de 
Valéry i d’altres poetes moderns. Durant 
aquesta etapa, Manent llig poesia i assaig, 
preferentment. No es tracta, ara i ací, de fer 
una inventari d’autors i d’obres que sem-
blaria el catàleg d’una biblioteca. L’autor 
segueix, a través de la premsa, les novetats 
literàries franceses i angleses. Comenta 
sense embuts el llibre d’André Gide, Viatge 
a l’URSS, ço és malfi ant-se encara d’alguna 
engruna de fe que l’escriptor francès dipo-
sita en la utopia roja. Escriu sobre Gertrude 
Stein, sobre Rilke, sobre Proust, sobre 
Oven, Coleridge –a qui tradueix si bé es 
va perdre el seu treball en desaparèixer la 
Institució de les Lletres Catalanes. Sembla 
un autor perfectament al dia de la literatura 
anglesa i francesa. 

Manent pren notes deixant rastre de les 
pròpies idees i tan sols en mostra un tast 
discret, quasi d’arrapa-i-fuig. Curiosament, 

l’autor pot viure durant aquest temps grà-
cies al treball intel·lectual: «no ho hauria 
pensat mai que la ploma pogués mantenir 
mesos i mesos una família», escriu en una 
anotació dels darrers dies de 1938. Un 
fet que també sembla una paradoxa en el 
context en què viu. 

Manent, instal·lat en el camp, combina 
les activitats intel·lectuals amb les físiques: 
passejades, helioteràpia, etc. La conversa 
amb camperols es combina amb les que té 
amb poetes i periodistes (catalans i angle-
sos). La tertúlia, així com les cartes, és un 
mitjà d’intercanvi d’opinions i emocions, 
de caire humà, estètic, polític...

Si bé l’estil de Manent és senzill i amb 
una tendència ostensible a la transparència, 
són signifi catives les referències culturals. A 
tall d’exemple, hi trobem alguns símils amb 
obres pictòriques (Van Gogh, Obiols, Brue-
gel) i literàries. Aquests elements demanen, 
al seu torn –com diríem des de l’estètica de 
la recepció– un lector amb una enciclopèdia 
cultural mitjana o alta. 

AUREA SENSIBLE

«No hi ha normes. Cada home és excepció a 
una regla que no existeix» escrivia Pessoa. La 
força del diari de Manent rau precisament 
en la forma de donar compte del seu món, 
de la pròpia personalitat, del seu individua-
lisme. Una personalitat que destil·la sensibi-
litat, cordialitat, agudesa intel·lectual, força 
espiritual i pruïja de pau.

Com a home d’ordre i de clar compro-
mís humanista, es doldrà del signe totalitari 
que prenen les forces polítiques: o dictadura 
roja o dictadura blanca, però pareix que no 
fos possible un règim liberal («...no crec 
que siguin possibles els matisos. O roig o 
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blanc») es queixa en una anotació. Els seus 
judicis sempre són ponderats, i busquen 
l’equanimitat. Manent passarà bona part 
de la guerra fent viatges a Barcelona, i 
també a la casa de Premià, per tal que no 
siga municipalitzada. Assistirà a misses amb 
un regust clandestí, que consignarà com a 
actes heroics, però sense cap engruna de 
beateria, ni cap tuf a sagristia. Es queixarà 
del desordre republicà en general i de fets 
com ara la profanació de tombes. 

La conversa amb camperols, amb poe -
tes catalans, amb poetes i periodistes an-
glesos, sense cap rastre de maledicència o 
xafarderia, és una altre bocí important que 
l’autor consigna en el diari. Els comentaris 
acostumen a ser breus, com rajos o espurnes 
sense cap additament innecessari. Manent 
escriu de manera concentrada, amb una 
sobrietat que esguella la prosa i la fragmen-
ta en frases juxtaposades. Frases que són, 
sovint, quasi versos, imatges lleugeres, amb 
observacions de caràcter insignifi cant, com 
si fossen poemes orientals. Amb paraules 
càlides i contingudes. Ço és buscant una 
eloqüència lacònica que condueix al si-
lenci. Perquè l’escriptura del poeta, amb 
una sensualitat vaporosa, va a l’encontre 
d’allò indicible, allò que George Steiner va 
anomenar «presències reals». Perquè hi ha 
alguna cosa que les paraules diuen al límit 
de les paraules. 

Un recurs molt repetit és acabar les ano-
tacions amb una pinzellada plàstica: «sor-
tim havent sopat. Estrelles, frescor, silenci», 
«Frescor entre falgueres i pollancres, davant 
els majestuosos noguers del prat. Esquelles, 
ovelles, pastors». Els tres sintagmes amb 
què acaben les dues anotacions mostren 
un estiu viu, directe i rítmic. Manent és 
poc propens, en les pàgines del diari, a la 
metaforització i, tanmateix, trasllada amb 

força les sensacions. En bona part també a 
través de la musicalitat de la seua prosa. El 
recurs de fer un breu inventari plàstic, amb 
un ritme travat, es repeteix sovint: «Eco de 
balades, aigua transparent, prada fl orida».

Manent combina la narració, la descrip-
ció i la digressió. Potser de totes hi predomi-
na la narració. Però en les tres escriptures, 
Manent fa servir un estil telegràfi c, on la 
síntesi i l’economia de paraules és un factor 
decisiu. En la jornada del 13 de desembre 
de 1937 conta que va a Girona, hi descriu el 
paisatge (el Montseny, entre altres indrets...) 
i la ciutat, i ho fa tot en nou línies. I acaba 
l’anotació: «He visitat un pres. Al locutori, 
gent d’aire honest, arreglada». No sabem 
de quin pres es tracta: la prosa és el·líptica 
i insinua més que no diu les coses moltes 
vegades. Amb tot, transmet efi caçment 
l’atmosfera dels dies, l’amenaça de la guerra, 
les penalitats, la lluita per la supervivència, 
la tasca intel·lectual... Sovint, per arrodo-
nir aquest aspecte telegràfi c, cal consignar 
moltes frases breus amb monosíl·labs que 
accentuen el caràcter lacònic: «Cap al tard 
fa fred», «sol clar, dia dolç». Cal reconèixer 
com manta vegades la senzillesa és a frec de 
caure en l’estil naïf. 

PER ACABAR: 
EL PERQUÈ D’UN BON DIARI

Crec que bona part del que he comentat 
explica què fa d’El vel de maia un bon diari. 
L’obra de Manent ha concitat elogis quasi 
unànimes: de Triadú, Teixidor, Castellet... 
(vegeu Busquets, «Marià Manent, conten-
ció i música de la paraula»). I de Josep Pla. 
Recordem que El vel de maia va ser premi 
Josep Pla el 1974. Si haguéssem de lliurar 
una resposta sistemàtica, el que m’eixiria, en 
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primer lloc, és el fet de trobar-hi refl ectida la 
singularitat de la personalitat de l’escriptor. 
On es conjuga l’esfera intel·lectual, la sensi-
tiva, la familiar, la d’erudit, la de traductor, 
la part cívica... Les vivències que hi trans-
criu sobre la guerra, amb tot el que signifi ca 
de peripècia especial –o excepcional– el 
desordre i la disbauxa, l’amenaça que ronda 
per la vida, durant aquells dies, esdevenen 
un ingredient novel·lesc que dota el llibre 
d’una certa trama.

A diferència de Josep Pla, per a Manent 
el contacte amb la natura, sense deixar de 
ser voluptuós, és d’un hedonisme sobri. 
En un altre lloc he parlat d’«hedonisme 
frugal», una aproximació que ofereix un 
tast, amb contenció, que el conduirà, com 
li agradava dir a Octavio Paz dels poetes 
orientals, a l’«al·lusió obliqua». Altrament, 
hem de parlar de les connexions espirituals 
que, ara i adés, es desprenen del diari de 
Manent. La coexistència de dues realitats: la 
guerra i el dolor i la pau i la bellesa, «mort i 
fl ors», ens mostra el nucli del missatge més 
colpidor del llibre. Manent ens demostra 
com la intensitat d’una vivència (la de 
la natura) pot fer-nos oblidar totalment 
l’entorn, aquella esgarrifosa situació de 
conjunt marcada per la guerra. Al capdavall, 
seguint la terminologia que hem emprat 
les emocions-contemplatives són capaces 
de sobreposar-se, si més no en alguns mo-
ments, a les emocions-xoc. 

I, sobretot, crec que allò que valorem els 
lectors és el fet de trobar-nos-hi la forma 
de pensar, de sentir, de percebre que s’hi 
mostra de manera despullada i efi caç. Hi 
ha un ésser sensible, una mirada penetrant, 
una persona que anhela la pau i la busca al 
seu voltant. El seu món intel·lectual, molt 
actiu, s’hi exposa de forma senzilla. En 
Manent no hi ha una acumulació rebusca-

da de l’experiència cultural. I açò és un fet 
que l’allunya de tants i tants diaris, des d’El 
quadern gris de Josep Pla a Ressonàncies de 
Puig i Ferreter. 

J. M. Castellet en el seu Dietari de 1973 
es mostra partidari de la presència de l’esfera 
domèstica en les obres d’aquesta mena: 
«tinc la impressió que un dietari [...] ha 
de donar d’alguna manera la quotidianitat 
de l’escriptor i, si és possible, aquella part 
d’intimitat de què és conscient». També 
ho veig així. La quotidianitat apareix en 
l’obra de Manent: la forma d’ocupar el 
temps, les relacions familiars, socials, i 
literàries, des del menjar fi ns al joc, des del 
detall insignifi cant fi ns a la dimensió més 
profunda del món. Trobe que és, a més, un 
dels al·licients del diari. 

Per últim, El vel de maia és la plasmació 
d’unes experiències que ajunten el fet social 
i històric amb el personal i anecdòtic, el 
microcosmos i el macrocosmos. La nota 
èpica, o la crònica política, coexisteix amb 
la matança del porc d’uns masovers, i amb 
la contemplació d’un capvespre o de les 
fl ors d’un presseguer o el cant d’un cucut. 
Com a diari fa una barreja entre allò elevat i 
allò domèstic; els fets importants no sempre 
han de ser els històricament decisius, ans 
són aquells que fan sentir la vida amb in-
tensitat. En aquest cas, la natura i tot el seu 
conjunt d’elements serveixen d’expressió 
d’una forma de sentir personal, predispo-
sada a trencar la jerarquia d’allò important i 
allò secundari. Perquè de Manent podríem 
dir, com diu Pessoa en un dels seus textos: 
«[que]troba en l’imperceptible i a través 
de les coses diminutes l’ànima poètica de 
l’univers». 
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UN DIETARI SORPRENENT

L’any 1984, com a resultat d’un curs de 
doctorat sobre El quadern gris a la Univer-
sitat de Barcelona, el professor Joaquim 
Molas va publicar unes «notes» erudites 
sobre aquest llibre de Josep Pla (Molas: 
1984), on feia veure les trampes literàries 
de l’escriptor empordanès a l’hora de pre-
sentar, com a text inèdit, un extens dietari 
amb anotacions dels anys 1918 i 1919.1

Segons Molas, El quadern gris «desen-
rotlla un pensament i, a la vegada, tradueix 
un estil ja perfectament formats». L’estudiós 
hi destaca, a més, «contradiccions, ana-
cronismes i falles de memòria», i dedueix 
que hi ha dues redaccions del llibre: «una 
redacció A, escrita en un quadern de tapes 
grises i feta sobre la marxa» i «una redac-
ció B, que fou publicada per Destino i 
que presumiblement introduí en A molts 
retocs i ampliacions importants» (Molas, 
1984: 227).

Narcís Garolera

Narcís Garolera (Vic, Osona, 1949) és professor a la 
Universitat Pompeu Fabra i autor de diversos assaigs 
crítics, entre altres Sobre Verdaguer. Biografi a, litera-
tura, llengua (1996), L'escriptura itinerant: Verdaguer, 
Pla i la literatura de viatges (1998). Així mateix, ha 
estat editor d’algunes obres de Jacint Verdaguer, Josep 
Maria de Sagarra o Josep Pla.

Vint anys després d’aquestes constata-
cions, va aparèixer, en una edició modèlica 
a cura de Xavier Pla, la redacció A del text 
d’El quadern gris (Pla, 2004), que Molas 
no va arribar a conèixer. El text palesa 
clarament l’existència d’una redacció pri-
migènia del llibre de Pla, escrita en forma 
de dietari en una llibreta «de sastre», amb 
tapes de color gris i amb una etiqueta on es 
pot llegir, de mà de Pla, l’abast cronològic 
de les anotacions que el quadern conté: «13 
octubre 1918 - 25 maig 1919» (Pla, 2004: 
3). A més de la transcripció mecanogràfi ca 
del text, l’edició reprodueix, en facsímil, les 
pàgines de la llibreta, la major part de les 
quals fou ratllada per l’autor i aprofi tada en 
una redacció posterior del dietari.

En la introducció que precedeix aquesta 
primera redacció d’El quadern gris (Pla, 
2004: VII-XXI), Xavier Pla hi parla dels 
«enigmes» que presenta aquesta obra li-
terària, i aprofundeix les observacions de 
Molas i altres estudiosos planians. Afi rma 
que «El quadern gris [...] és probablement el 
llibre més important de Josep Pla, i la seva 
gènesi textual, una de les més complexes i 
apassionants de la seva obra» (Pla, 2004: 
VII). «El quadern gris –conclou el professor 
Pla– [és] alhora pedrera temàtica i gresol, 
origen i síntesi de tota la producció plania-
na» (Pla, 2004: VII).

En efecte: com va fer notar també Lluís 

El quadern gris de Josep Pla,
un dietari?
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Bonada (Bonada: 1985, 14), el manuscrit 
defi nitiu d’El quadern gris –la redacció B del 
text, segons Molas– conté molts fragments, 
la major part narratius, de llibres anteriors 
de l’escriptor. El volum Primers escrits, 
publicat per Josep M. Cruzet a la Selecta 
el 1956, passa en la seva pràctica totalitat 
a formar part de la redacció defi nitiva d’El 
quadern gris, enllestida deu anys després. 
La major part d’aquests fragments, retallats 
d’aquell llibre i enganxats als fulls del ma-
nuscrit defi nitiu per Pla mateix, provenen 
al seu torn de volums anteriors (Coses vistes, 
Llanterna màgica, Relacions...), de vegades 
reproduïts en obres posteriors (Contraban, 
Pa i raïm, Vent de garbí...). Ens trobem, 
doncs, davant un work in progress planià, 
que aplega i reescriu textos anteriors, de 
diverses èpoques i apareguts en volums 
diferents.

Molas apuntava, encara, la hipòtesi que 
Pla havia començat a preparar El quadern 
gris durant els anys 1939-41 (Molas, 1984: 
231), hipòtesi confi rmada per Xavier Pla, 
que reprodueix i transcriu les anotacions 
d’un segon quadern, de tapes vermelles, 
escrit amb la lletra planiana dels anys qua-
ranta (Pla, 2004: XIX). En aquest segon 
quadern, anterior al manuscrit defi nitiu 
d’El quadern gris, hi ha, retallat del diari La 
Publicitat de 1927, uns articles dedicats a 
dos professors que Pla va tenir en la carrera 
de dret –el doctor Daurella i el professor 
Arana–, que passaran, refosos i ampliats en 
una segona redacció –datada el 1956–, al 
volum Primers escrits,2 i acabaran integrats 
en la redacció defi nitiva d’El quadern gris. 
Així mateix, hi trobem un article dedicat 
al pintor Francesc Gimeno, aparegut al set-
manari Destino l’any 1942, que Pla exclourà 
del text defi nitiu de la seva obra. Alguns 
altres fragments d’aquest segon quadern 

quedaran exclosos de la versió defi nitiva 
d’El quadern gris. Per exemple, un fragment 
del retrat de Déodat de Sévérac, del volum 
Llanterna màgica (1927), i una anotació 
sobre Marines i boscatges de Joaquim Ruyra, 
que Pla integrarà en l’homenot que dedicarà, 
l’any 1958, a aquest escriptor.

Els processos d’elaboració textual d’El 
quadern gris, doncs, són molt més com-
plexos del que ell mateix donava a entendre 
i els estudiosos havien suposat. Xavier Pla 
parla d’una «mise en abîme constant que 
obliga la crítica a fer recular progressiva-
ment les dates d’inici de la seva escriptura» 
(Pla, 2004: XX). I Josep Pla, en carta al seu 
editor Cruzet, a propòsit del primer lliu-
rament d’El quadern gris, confessava que 
el volum «serà una paret amb fi gures im-
mensa. Sobre aquest llibre, jo no hi entenc 
res, perquè he perdut la perspectiva» (Pla, 
2004: XX). Un cop publicat per Vergés, Pla 
mateix declarava a l’editor la seva perplexi-
tat davant la recepció de l’obra: «Gairebé 
tot el que la gent m’ha dit del llibre [...] 
fa rebentar de riure. Encara no he trobat 
ningú que s’hagi fet càrrec que el llibre és 
inusual (en aquest país). El defensen per 
raons purament banals [...] però [...] hi ha 
alguna cosa més que tot això. Què és el que 
hi ha?» (Pla, 2004: XXI).

Conclouré amb Xavier Pla que 

l’obra central de la literatura planiana, la 
més important i signifi cativa des de tots 
els punts de vista, [és] una obra transversal 
d’un escriptor que, al fi nal de la seva vida 
(Pla el publica a la ratlla dels setanta anys), 
tria la forma literària del diari íntim com 
a estructura formal, [...] que li permet 
recuperar uns dietaris d’adolescència i jo-
ventut, i reescriure’ls juntament amb altres 
textos publicats anteriorment, [...] tenint 
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sempre en compte un únic eix temàtic: el 
de l’adveniment d’un jove escriptor al món 
dels adults i la seva presa de consciència de 
l’ofi ci d’escriptor (Pla: 2004, XXI).
 

UNA OBRA COMPARABLE
 
L’any 1916, l’escriptor irlandès James Joyce 
publicà una novel·la de base autobiogràfi ca 
titulada A Portrait of an Artist as a Young 
Man, que havia aparegut en diversos lliu-
raments a la revista The Egoist entre 1914 
i 1915. L’autor data la redacció del text al 
fi nal de la novel·la: «Dublín, 1904 - Trieste, 
1914».

L’obra –coneguda en català com a Retrat 
de l’artista adolescent, en traducció tardana 
de Maria Teresa Vernet– és un exemple clau 
de Künstlerroman, o «novel·la de formació 
d’un artista». El protagonista –alter ego de 
l’autor– s’hi qüestiona els convenciona-
lismes de la religió catòlica i del seu país, 
i prova de rebel·lar-s’hi. El protagonista, 
fi nalment, se n’anirà a París per dur a ter-
me la seva vocació d’escriptor. La novel·la 
és escrita en forma narrativa, en tercera 
persona, però al fi nal del llibre augmenten 
els diàlegs i les darreres pàgines prenen la 
forma d’un dietari personal.

L’any 1918, quan Josep Pla comença el 
seu dietari real, no devia pas conèixer l’obra 
de Joyce, que no es traduirà al castellà fi ns 
al 1926,3 i al francès, fi ns al 1943.4 Pla, 
tanmateix, serà un dels primers escriptors 
catalans a admirar el novel·lista irlandès i 
a fer-se’n ressò. L’any 1927 ja en parla –i 
molt favorablement– en un article a La 
Publicitat (19-II-1927). Hi comenta la 
novel·la Ulysses, publicada, cinc anys abans, 
a París (i que ell acabava de llegir a Leeds, 
on llavors residia). Pla parla del rebuig 

frontal que l’obra ha rebut de la puritana 
Anglaterra, però sobretot en destaca els 
valors literaris: Joyce –escriu– «no és mai 
mòrbid, ni sicalíptic, ni corromput. Creu 
que l’instint genèsic juga un primer paper 
[...] en la vida anímica humana. Joyce té 
raó i només cal tenir un punt de sentit 
d’observació per veure-ho». 

Jordi Castellanos ha subratllat la impor-
tància d’aquestes paraules de Pla: allò que 
l’atreu de Joyce no són pas els experiments 
tècnics, sinó l’extraordinària capacitat 
per copsar la realitat més àtona. Segons 
l’estudiós, aquest aspecte de la literatura de 
Joyce farà considerar a Pla, per primera ve-
gada, la possibilitat d’escriure una novel·la, 
que no va ser entesa com a tal pels lectors 
contemporanis: Relacions, apareguda el 
1927 –el mateix any de l’article esmentat–, 
«és la novel·la més joyciana de la Catalunya 
de preguerra», més que algunes imitacions 
mecanicistes posteriors (Castellanos, 2002: 
7). Tanmateix, a instància del seu mentor i 
amic Alexandre Plana, que no comprenia la 
intenció literària de Pla, aquest va suprimir 
el subtítol de «Novel·la» que havia pensat 
donar al llibre (Castellanos, 2001: 58). 

També veu l’empremta joyciana en el 
volum Relacions la professora Teresa Iriba-
rren, en un article dedicat a relacionar els 
dos grans escriptors (Iribarren, 2004a). Per 
a aquesta estudiosa, a més, si en Relacions 
«Pla beu més d’Ulisses, en El carrer Estret 
pren per plantilla Dublinesos» (Iribarren, 
2004a: 49). La novel·la de Pla –de 1951– i 
el recull narratiu de Joyce –de 1914– «pre-
senten nombrosos punts de contacte: ús 
de la “llicència” humorística; [...] fi gures 
femenines dominants; [...] la moneda 
ostenta una centralitat temàtica; es narren 
ambients de tertúlies masculines [...] la 
mort és omnipresent» (Iribarren, 2004a: 
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49). A parer de la professora Iribarren, 
«Torrelles –la població on discorre l’acció 
d’El carrer Estret– té el seu paral·lel en 
Dublín, i els torrellencs, en els dublinesos 
joycians» (Iribarren: 2004a, 50). Pla, com 
Joyce, extreu de la realitat immediata uns 
personatges universals.

Acceptada, doncs, la infl uència de James 
Joyce en l’obra de Josep Pla,5 voldria fer 
un pas més en aquesta relació literària i 
proposar per a El quadern gris un possible 
model en el Retrat de l’artista adolescent de 
l’escriptor irlandès. L’obra de Pla és formal-
ment un dietari, però ha estat vist com una 
novel·la de formació –una Bildungsroman–, 
o com «unes memòries autobiogràfi ques 
presentades en forma de dietari» (Bonada, 
1985: 13).6 Marina Gustà arriba a parlar 
de «la dimensió novel·lística d’El quadern 
gris» (Gustà, 1995: 59), però destaca que 
l’obra és, fonamentalment, un «autoretrat 
de jove» (Gustà, 1995: 58). Aquí és on jo 
volia anar a parar. Si el Retrat de l’artista 
adolescent és una obra d’una gran densitat 
estilística, on Joyce descriu l’experiència de 
transformació humana i d’accés a la litera-
tura d’un noi educat en el catolicisme de 
la Irlanda del seu temps, no és menys cert 
que El quadern gris de Pla conté les vivèn-
cies d’un jove aprenent d’escriptor que es 
mou entre la seva vila natal, on freqüenta 
els lletraferits de la població, i la capital del 
seu país, on acaba uns estudis universitaris 
que ha cursat sense gaire interès i on mira 
d’introduir-se en la tertúlia de l’Ateneu, 
rovell de l’ou de la intel·lectualitat catalana 
del seu temps. Simultàniament, com Joyce 
al Retrat..., parla de la família, dels amics, 
de l’adolescència, etc.

No em sé estar d’afegir uns comentaris 
d’un gran coneixedor de Joyce, Joan Ramon 
Masoliver, «l’únic home de lletres català que 

tractà l’irlandès» (Iribarren, 2004b: 22). 
En un article interessantíssim (Masoliver, 
1982), el crític literari assenyala diversos 
paral·lelismes entre Joyce i Pla. L’escriptor 
dublinès, per exemple, va mantenir sem-
pre «una fi delitat als orígens, un no voler 
perdre consciència de les deus de la pròpia 
identitat –tot i que de manera tan abrupta i 
concloent trencà amb l’escenari, els modes i 
els patrons de la seva formació» (Masoliver, 
1982: 13). ¿Què farà Pla, sinó exactament 
el mateix? Un altre aspecte que els relaciona 
és l’humorisme, «l’esperit burleta: aquell 
lúdic i irresistible minar els fonaments i 
posar en solfa tot allò que és solemnial i 
dogmàtic» (Masoliver, 1982: 14). Els avant-
passats de Joyce tenien un passament accep-
table a la ciutat de Cork, fi ns que el pare 
de l’escriptor, establert a Dublín, s’arruïnà 
en un negoci de destil·leria. Tot lector d’El 
quadern gris sap que el pare de Pla s’ensorrà, 
econòmicament, en un afer relacionat amb 
l’arròs de Pals, circumstància que marcaria 
de ple el futur professional de l’escriptor. 
Joyce fuig de Dublín amb Norah Barnacle, 
una jove cambrera –no gens intel·lectual–, i 
Pla durà de Gènova una quiosquera pollosa 
que la mare traurà immediatament de la 
casa de Palafrugell. Joyce fa una vida errí-
vola (París, Trieste, Zuric), comparable a la 
que farà per Europa el jove Pla. L’irlandès, 
com l’empordanès, hagué de recórrer al 
periodisme per guanyar-se la vida. Fins i 
tot els uneix un declarat italianisme, en 
contrast amb la irònica sufi ciència dels 
erudits respecte a aquell país...

CONCLUSIONS

En l’apèndix que segueix aquestes pàgines, 
s’hi pot apreciar més d’una semblança entre 
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el fi nal del Retrat de l’artista adolescent i El 
quadern gris. Després d’unes pàgines en què 
predomina el diàleg, Joyce tanca el llibre 
amb unes anotacions de dietari. Són només 
set pàgines d’un volum de tres-centes, però 
la forma literària coincideix amb l’escollida 
per Pla en El quadern gris. 

La penúltima anotació diarística del 
Retrat... es pot llegir, a més, en consonància 
amb la penúltima anotació d’El quadern 
gris. En totes dues es parla dels preparatius 
del viatge, un cop els dos protagonistes 
–Dedalus/Joyce i Pla– han decidit d’anar-
se’n –de Dublín i de Barcelona, respecti-
vament–. La mare hi és igualment present, 
ajudant a fer la maleta. Finalment, tots dos 
deixen la capital per anar-se’n a París, a co-
mençar-hi una vida d’escriptor. «Surto [...] 
a l’encontre de la realitat de l’experiència», 
anota, transcendent, Dedalus/Joyce. Pla 
tanca el dietari amb una frase més corrent, 
però més exacta: «El viatge a París es pro-
duirà demà passat».

Jo també he arribat a la fi  d’aquesta 
exposició, que voldria cloure amb una da-
rrera consideració. Si, en el seu estudi d’El 
quadern gris, Molas afi rma que aquesta obra 
–«autèntica síntesi de tota la producció pla-
niana»– «és una mena d’anys d’aprenentatge 
[...] goethians» (Molas, 1984: 232),7 jo 
gosaria afegir que és també el retrat d’un 
jove escriptor, que, com el protagonista joy-
cià, anota els primers passos d’una vocació 
indefugible que li farà deixar enrere una 
etapa de formació que ja no pot continuar. 
La fugida de Dedalus/Joyce, com la del 
jove Pla, és l’entrada al món de les lletres 
en majúscula, l’acompliment d’un destí: 
esdevenir un escriptor en el ple sentit de 
la paraula. 

BIBLIOGRAFIA

BONADA, Lluís (1985): «El quadern gris», de 
Josep Pla, Barcelona, Empúries.

CASTELLANOS, Jordi (2001): «Josep Pla i la 
novel·la», Josep Pla, memòria i escriptura, 
Universitat de Girona, pp. 35-64.

— (2002): «Les traduccions a Catalunya», 
Galeusca (Associacions d’Escriptors Gallecs, 
Bascos i Catalans).

GUSTÀ, Marina (1995): Els orígens ideològics i 
literaris de Josep Pla, Barcelona, Curial.

IRIBARREN, Teresa (2004a): «Josep Pla i James 
Joyce o el diàleg entre gegants», Serra d’Or, 
534 (juny), pp. 47-50.

— (2004b): «James Joyce a Catalunya (1921-
1936)», Els Marges, 72 (hivern), pp. 21-44.

MASOLIVER, Joan Ramon (1982): «Etopeia 
d’un gegant que es féu home», en James Joyce 
en els seus millors escrits, Barcelona, Miquel 
Arimany, pp. 9-25.

MOLAS, Joaquim (1984): «Notes sobre El 
quadern gris, de Josep Pla», Miscel·lània 
Sanchis Guarner, I, Universitat de València, 
pp. 225-232.

PLA, Xavier (2004): «Els enigmes del quadern 
gris», en Josep Pla, El primer quadern gris. 
Dietaris 1918-1919. Edició facsímil, Barce-
lona, Destino, pp. VII-XXI.

  1. El 1918 –any de la fi  de la Primera Guerra Mundial– 
inicià també un dietari el poeta Marià Manent, que 
publicà, el 1968, amb el títol d’A fl or d’oblit. Dietari 
dispers (1918-1966). Així mateix, J. V. Foix escriví 
en nombrosos quaderns, entre 1911 i 1920, un 
dietari que anà donant a conèixer, parcialment i en 
forma de poemes en prosa, en anys molt posteriors, 
sempre sota el nom de Diari 1918.

  2. L’anotació d’El quadern gris titulada «Alta cultura» i 
datada «22-III-1919» fou escrita per al volum Pri-
mers escrits. N’he pogut veure el manuscrit –datat 
«1956»– i la transcripció mecanogràfi ca, avui en 
poder de Sebastià Borràs, nebot de l’editor Josep 
Maria Cruzet.



85

APÈNDIX

[JOSEP PLA, El quadern gris, Ed. Destino, 1966, 
pp. 855-857]

12 de novembre.– Romà Jori, director de La 
Publicidad (del matí), em proposà, sense gaires 
compliments, d’anar a París de corresponsal del 
diari. Son set-centes cinquanta pessetes el mes, 
que al canvi actual deuen correspondre aproxi-
madament a nou-cents francs francesos.

Com que em demana una resposta ràpida, 
accepto sense dubtar –prejutjant (sense saber-
ne res) una reacció favorable de la família. 
Demano a Jori que accepti el meu agraïment. 
No hi ha pas encara dia segur per a marxar, 
però m’assegura que serà molt aviat. Mentiria 
si digués que no estic content –a pesar de la 
por que em domina de fer-ho malament, de la 
seguretat que en tinc.

Els amics de la penya –i de la redacció– no 
semblen pas gaire reticents, i si ho son no me n’a-

  3. James Joyce, El artista adolescente: retrato. Traducción 
del inglés por Alfonso Donado. Prólogo de Antonio 
Marichalar (Madrid, Biblioteca Nueva, 1926). 
N’hi ha un exemplar a la biblioteca de l’Ateneu 
Barcelonès (190-V), que Pla podia haver llegit.

  4. James Joyce, Dedalus, portrait de l’artiste jeune par 
lui-même, roman. Traduction de Ludmila Sa-
vitzky (París, Gallimard, 1943).

  5. Pla parla repetidament de Joyce al llarg de la seva obra, 
i fi ns i tot tradueix un fragment d’Ulysses a Notes 
del capvesprol («Obra completa», vol. 35, Barcelona, 
Destino, 1979), pp. 232-234.

  6. «No és pas la primera vegada que Josep Pla manipula 
el dietari, és a dir, el fa servir com una convenció 
literària. L’any 1929 publicà el llibre Madrid, 1921. 
Un dietari a partir de les cròniques periodístiques 
que havia enviat a La Publicidad des de Madrid» 
(Bonada, 1985: 15).

  7. Molas es refereix a l’obra de Goethe Anys d’aprenentatge 
de Wilhelm Meister (n’hi ha traducció catalana de 
Josep Murgades: Barcelona, Edicions 62, 1985).

dono. Quim Borralleras em comunica que està 
a punt de marxar a París i que em vindrà a rebre 
a l’estació del Quai d’Orsay el dia que hi arribi.

13 de novembre.– Faig un anar-i-venir ràpid a 
Palafrugell per parlar amb la família.

Mai no m’hauria pensat que la notícia 
caigués tan bé. La satisfacció sembla visible i 
general.

M’hauria agradat, en el curs d’aquesta esta-
da, fer una volta per la població, acomiadar-me 
dels amics, anar, si hagués estat possible, al mas. 
Però ni pensar-hi! Ha fet un dia endormiscat, 
somort, plujós, amb ruixats curts intermitents 
que han enfangat els carrers i han tancat la gent 
a casa. Aquesta cosa que tenen els pobles, que 
de vegades sembla que no hi ha ni una ànima. 
Així he passat tota la tarda a casa amb la famí-
lia parlant –sempre amb la mateixa reserva de 
l’educació familiar– d’una cosa i l’altra. A pesar 
del llarg temps de què hem pogut disposar, ni el 
meu pare ni la meva mare no m’han donat cap 
consell. Una de les coses agradables de la família 
sembla ser la incapacitat de convertir una qual-
sevol escena –grossa o petita– en espectacle. La 
meva mare m’ha anunciat que em regalarà un 
paquet de jerseis –potser tres o quatre. El meu 
pare m’ha dit que em donarà els diners per a 
tenir un abric gruixut i còmode i per a comprar 
una maleta grossa, molt grossa, de cuiro autèn-
tic, perquè al seu entendre les maletes petites no 
tenen cap utilitat per a aquests viatges.

—Vols dir que ha de ser tan grossa? –que 
jo li he dit.

—Sí, sí, com mes grossa millor, mentre es 
pugui, encara que sigui patint una mica, portar 
a mà. Per altra part, has d’aprendre de fer una 
maleta. En una maleta, s’hi poden encabir 
moltes coses. Ja ho veuràs.

El meu pare ha fet la vida normal: havent 
sopat ha anat al cafè i ha tornat a les dotze en 
punt, com és habitual.
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15 de novembre.– Els preparatius del viatge. 
El passaport estarà demà. L’ordinari em porta 
el paquet de jerseis i els diners per a l’abric i 
la maleta. A la tarda, anem, amb Alexandre 
Plana, a comprar-ho. La maleta és realment 
important.

El viatge a París es produirà demà passat.

[JAMES JOYCE, Retrat de l’artista adolescent; trad. 
cat.: Vergara, 1967, pp. 288-294]

Març, 20.– Llarga conversa amb Cranly sobre 
el tema de la meva revolta.

Ell tenia els seus posats solemnes. Jo estava 
fl exible i suau. M’ha atacat en l’aspecte de 
l’amor envers les nostres mares. Jo he intentat 
imaginar-me la seva i no he pogut. Una vegada, 
en un moment de distracció, va dir-me que el 
seu pare tenia seixanta-un anys quan ell nasqué. 
Aquest, sí que me’l puc representar: un tipus de 
camperol robust; vestit d’ull de perdiu; peus am-
ples; barba grisenca i descurada. Probablement 
assisteix a les curses de llebrers. Paga –puntual-
ment però no abundosa– els seus delmes al 
Pare Dwyer de Larras. De vegades, parla amb 
xicotes, a entrada de fosc. Però ¿i la mare? És 
gaire jove o gaire vella? No és probable que sigui 
jove; car, si ho fos, Cranly no hauria parlat com 
parla. Així, doncs, és vella. Probablement ho és, 
i també abandonada. D’aquí ve la desesperació 
de Cranly: és fi ll d’uns lloms esgotats.

Març, 21, al matí.– Aquesta nit he pensat això, 
però tenia massa mandra i em sentia massa 
lliure per a afegir-hi res mes. Sí, lliure. Els lloms 
esgotats son els d’Elisabet i Zacarias. Aleshores, 
doncs, ell és el precursor. Ítem: menja princi-
palment cansalada viada i fi gues seques. Llegiu: 
llagostes i mel silvestre. I també, quan penso en 
ell, veig sempre una testa severa separada del 
tronc, o bé una màscara mortuòria, retallant-se 

damunt d’una cortina grisa o en el llenç d’una 
verònica. Degollació, en diuen. Per un moment, 
desorientat pensant en sant Joan «ante Portam 
Latinam». Què veig? Un precursor degollat que 
intenta forçar el pany.

Març, 21, a la nit.– Lliure. Lliure d’ànima i 
d’imaginació. Deixem que els morts enterrin els 
seus morts. Sí. I deixem que els morts exposin 
els seus morts.

Març, 22.– En companyia de Lynch hem se-
guit una infermera revinguda. Ha estat idea 
de Lynch. A mi, no m’ha plagut. Dos llebrers 
magres i famèlics empaitant una vedelleta.

Març, 23.– No l’he vista des d’aquella nit. 
¿Potser no està bona? Tal vegada seu a vora el 
foc, amb el xal de la mama entorn de les espat-
lles. Però no pas malhumorada. Vols una tassa 
de bones farinetes? ¿No te la prendries, ara?

Març, 24.– Hem començat discutint amb la 
meva mare. Tema: la B. V. M. Handicapat pel 
meu sexe i la meva joventut. Per escapolir-me, 
he esgrimit les relacions entre Jesús i el seu Pare 
enfront de les relacions entre Maria i el seu Fill. 
He dit que la religió no era una clínica maternal. 
La mare s’ha mostrat indulgent, m’ha dit que 
tinc una mentalitat estranya i que he llegit massa 
llibres. No és veritat. He llegit poc i he compres 
encara menys. Aleshores ella ha dit que jo torna-
ria a la fe, perquè tinc un esperit inquiet. Això 
signifi ca deixar l’Església per la porta secreta del 
pecat i tornar-hi a entrar per la claraboia del pe-
nediment. No em puc penedir. Li ho he dit i li 
he demanat que em dones una moneda de sis 
penics. M’ha donat tres penics.

Aleshores me n’he anat al col·legi. Una altra 
discussió amb Ghezzi, el de cap menut i rodó i 
ulls de murri. Aquesta vegada sobre Giordano 
Bruno. Hem començat en italià i hem acabat 
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en un anglès enxampurrat. Ell ha dit que Bruno 
era un horrible heretge. Jo he dit que el van 
cremar horriblement. Ell s’ha mostrat d’acord 
amb això, però amb certa pena. Aleshores m’ha 
donat la recepta per a fer allò que ell en diu 
«risotto alla bergamasca». Quan pronuncia una 
«o» suau, allarga els llavis plens i carnals com si 
li fes un petó. Potser ha...? I se’n podria penedir? 
Sí, se’n penediria: i podria plorar dues llàgrimes 
rodones de murri, una amb cada ull.

En travessar Stephen’s Green, o sigui el 
meu, he recordat que foren els seus compatrio-
tes, i no els meus, els qui inventaren allò que 
Cranly, l’altra nit, va dir-ne la nostra religió. 
Quatre d’ells, soldats del regiment noranta-set 
d’infanteria, seien al peu de la creu i tiraren sorts 
sobre el vestit del Crucifi cat.

He anat a la biblioteca. He intentat de llegir 
tres revistes. Sense resultat. Ella no surt encara. 
¿És que estic alarmat? De què? Que potser no 
sortirà mai més.

Blake escriví:

Em pregunto si William Bond morirà, 
car, amb tota certesa, està molt malalt.

Ai las, pobre William!
Una vegada vaig anar a un diorama, a Ro-

tunda. Al fi nal van projectar retrats de persones 
cèlebres, entre elles William Ewart Gladstone, 
que s’acabava de morir. L’orquestra tocà O 
Willie, we have missed you.

Una raça de camperols taujans!

Març, 25, al matí.– Una nit agitada de somnis. 
Necessito expulsar-los del meu pit.

Una llarga galeria en corba. Del terra mun-
ten columnes d’obscurs vapors. Plena d’imatges 
de reis fabulosos, esculpides en pedra; tenen les 
mans plegades damunt dels genolls en senyal de 
fatiga i els ulls ombrívols a causa dels errors dels 
homes, que s’eleven davant llur, eternament, en 
forma d’obscurs vapors.

Estranyes fi gures venen, com si sortissin 
d’una cova. No tenen l’estatura d’homes, i no 
sembla que estiguin ben separades les unes de 
les altres. Llurs rostres son fosforescents, amb 
ratlles mes fosques. Em miren fi xament i sembla 
que aquells ulls em preguntin quelcom. Però 
no parlen.

Març, 30.– Aquest vespre, Cranly era al porxo 
de la biblioteca i plantejava un problema a 
Dixon i al germà d’ella. Una mare deixa que el 
seu fi ll caigui al Nil. Sempre insistint en el tema 
de la mare. Un cocodril agafa el nen, i la mare li 
demana que l’hi torni. El cocodril diu que està 
bé, que l’hi tornarà si ella li diu què volia fer ell 
amb el nen, si se l’hauria menjat o no.

Aquesta mentalitat, diria Lepidus, ha estat 
engendrada, realment, del fang teu per obra 
del teu sol.

I la meva? No ho ha estat, també? Aleshores, 
au, a dintre del fang del Nil, fora!

Abril, dia 1er.– Desaprovo aquesta última 
frase.

Abril, 2.– L’he vista bevent te i menjant pastis-
sos a Johnston’s, Mooney i O’Brien’s. Mes ben 
dit, Lynch, el d’ulls de linx, la veié mentre 
passàvem. Em diu que Cranly hi fou invitat pel 
germà. ¿Hi va dur el seu cocodril? És ell, ara, qui 
està al candeler? Bé, el cas és que l’he descobert 
jo. Juro que sí, que he estat jo. El vaig descobrir 
quan lluïa tranquil·lament darrera una mesura 
de segó de Wicklow.

Abril, 3.– He trobat Davin en un estanc que 
hi ha enfront de l’església de Findlater. Portava 
un suèter negre i duia un stick d’hoquei. M’ha 
preguntat si era cert que me’n vaig i per què. 
Li he dit que el camí mes curt per a anar a Tara 
era via Holyhead. En aquell moment ha arri-
bat el meu pare. Els he presentats. El pare s’ha 
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mostrat cortès i vigilant. Ha preguntat a Davin 
si li podia oferir alguna beguda. Davin ha dit 
que no podia acceptar, que se n’anava en una 
reunió. Quan ens hem separat, el pare m’ha dit 
que Davin té uns ulls de sincera bondat. M’ha 
preguntat per què no em faig d’un club de 
rem. Jo he fet veure que m’hi pensaré. El pare 
aleshores m’ha dit com vencé Pennyfeather i el 
deixà desesperat. Vol que estudiï dret. Diu que 
he nascut per a aixó. Més fang, més cocodrils.

Abril, 5.– Salvatge primavera. Núvols veloços. 
Oh, vida! Corrent obscur en remolins d’aigües 
sutzes, sobre el qual han espolsat les pomeres 
llurs fl ors delicades. Ulls de noies enmig de les 
fulles. Noies modestes i juganeres. Totes rosses o 
de cabell rogenc: cap de bruna. Així s’enrojolen 
millor. Hopla!

Abril, 6.– De segur que ella es recorda del passat. 
Lynch diu que totes les dones se’n recorden. 
Aleshores, recorda els anys de la seva infantesa... 
i de la meva, si és que jo he estat mai infant. 
El passat ha estat consumit en el present i el 
present és vivent només perquè serà causa del 
futur. Les estàtues de dones, si és que Lynch té 
raó, haurien d’anar sempre enterament vestides, 
i una mà de la dona s’hauria de tocar, tristament, 
les parts posteriors.

Abril, 6, mes tard.– Michael Robartes recorda 
la bellesa oblidada, i, quan els braços d’ell 
l’embolcallen, hi estreny la formosor que s’ha 
esvaït temps ha del món. Però això no em con-
venç, de cap de les maneres. Jo desitjo estrènyer 
ais meus braços la beutat que no ha nascut 
encara al món.

Abril, 10.– Febles, sota la nit feixuga, a través del 
silenci de la ciutat que ha deixat els somnis per 
un son profund sense ells, igual que un amant 

fatigat, que cap carícia no pot estimular: el so 
dels unglots damunt la ruta. Ara no son tan fe-
bles, car s’acosten al pont; i al cap d’un moment, 
quan passen per davant de les fi nestres apagades, 
el silenci és esquinçat per l’alarma igual que per 
una sageta. Ara els sento molt lluny, unglots 
que brillen enmig de la nit feixuga igual que 
gemmes, i que s’apressen cap enllà dels camps 
adormits: ¿devers la fi  de quin viatge?, ¿devers 
quin cor?, ¿portadors de quines notícies?

Abril, 11.– He llegit això que vaig escriure la 
nit passada. Mots vagues per una emoció vaga. 
¿Li plaurien, a ella? Em penso que sí. Aleshores, 
m’haurien de plaure a mi també.

Abril, 13.– Aquest mot de «trafegador», no me’l 
puc treure del cap des de fa molt temps. L’he 
cercat ais llibres i he trobat que és anglès i, de 
mes a mes, un bon mot anglès antic, ben bast. 
Al diable el degà d’estudis i el seu embut! Per 
què ha vingut? ¿Per ensenyar-nos la seva llengua 
o per aprendre-la de nosaltres? De tota manera, 
que se’n vagi al diable.

Abril, 14.– John Alphonsus Mulrennan acaba 
de tornar de les contrades ponentines d’Irlanda. 
Hom prega de publicar la notícia ais diaris 
d’Europa i Àsia. Ens ha dit que va trobar un vell, 
en una cabana dalt de la muntanya. Aquest vell 
tenia els ulls enrogits i una pipa curta. El vell 
parlava irlandès. Mulrennan parla en irlandès. 
Després, el vell i Mulrennan parlaren en anglès. 
Mulrennan li parla de l’univers i dels estels. El 
vell seia, escoltant i fumant, i escopint. Després 
va dir:

—Ah! Hi deu haver uns éssers ben estranys, 
allà, a l’altre cap de món.

El temo. Tinc por dels seus ulls cornis, 
enrogits de les vores. És amb ell amb qui he de 
lluitar tota aquesta nit fi ns que vingui el jorn, 
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fi ns que ell o jo siguem morts, l’he d’engrapar 
pel coll musculós fi ns que... Fins què? Fins que 
se’m rendeixi? No. No li vull cap mal.

Abril, 15.– L’he trobada, avui, tot de sobte, a 
Grafton Street. La gentada ens ha fet trobar, i 
tots dos ens hem deturat. Ella m’ha preguntat 
per què no hi anava mai; m’ha dit que hom con-
ta tota mena d’històries de mi. Però, això, només 
ho deia per guanyar temps. M’ha preguntat si 
feia versos. Versos parlant de qui?, li he pre-
guntat jo. Això l’ha desconcertada encara mes, 
i jo m’he sentit tot mesquí i penedit. He deixat 
córrer immediatament aquest tema i he obert 
el de l’aparell de refrigeració espiritual i heroica, 
inventat i patentat en tots els països per Dante 
Alighieri. He parlat ràpidament de mi mateix i 
dels meus plans. Però, desgraciadament, mentre 
parlava, he fet un gest sobtat de caràcter revo-
lucionari. Devia tenir l’aspecte d’un xicot que 
tira enlaire un grapadet de pèsols. La gent han 
començat de mirar-nos. Al cap de poca estona, 
m’ha donat la mà i, en anar-se’n, m’ha dit que 
desitjava que jo fes allò que he dit.

Ara bé, d’això en dic mostrar-se amable, 
oi que sí?

Sí, m’ha plagut, ella, avui. Un xic o bé molt? 
No ho sé. M’ha agradat, i això em sembla com 
un nou sentiment. Aleshores, en aquest cas, tota 
la resta, tot allò que jo he pensat i he pensat, i 
tot allò que he sentit i he sentit, un jorn rera 
l’altre, tota la resta d’abans d’ara, de fet... Oh, 
deixa-ho córrer, minyó! Ara dorm, i demà no 
te’n recordaràs!

Abril, 16.– Partir, lluny, ben lluny.
L’embruix dels braços i de les veus: els braços 

blancs de les rutes, llur promesa d’abraçades 
intimes, i els braços negres dels grans vaixells 
que es drecen contra la lluna, i la història que 
ens conten de nacions llunyanes. I els braços 

s’obren per dir-me: estem sols, vine. I les veus 
diuen, juntament amb ells: som parents teus. 
I l’aire és ple de llur companyia, mentre em 
criden a mi, que sóc de llur raça, i es preparen 
per partir, i fan batre les ales de llur exultant i 
terrible joventut.

Abril, 26.– La mare posa en ordre els meus 
vestits nous de segona mà. Ara demana a Déu, 
em diu, que jo, vivint la meva vida i lluny de la 
llar i dels amics, pugui aprendre què és el cor 
i què sent. Amén. Així sigui. Benvinguda, oh 
vida! Surto, per milionèsima volta, a l’encontre 
de la realitat de l’experiència, i a forjar a la farga 
de la meva ànima la consciència increada de la 
meva raça.

Abril, 27.– Avantpassat meu, vell artífex! 
Presta’m ara i sempre el teu ajut.

Dublín, 1904.
Trieste, 1914.
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I

Segons confessió pròpia, el 1936, tot just 
foragitat de La Vanguardia i abocat a l’exili, 
Gaziel comença a redactar un dietari que 
s’allarga fi ns a 1956. La iniciativa era fi lla, 
abans de res, de la inèrcia professional del 
periodista que, avesat a observar i comentar 
l’actualitat i impossibilitat de continuar 
practicant l’ofi ci, no es podia estar de posar 
per escrit les seves impressions, ni que fos 
per a consum propi i sabent que afrontava 
el risc que no veiessin mai la llum. Així ho 
expressava ell mateix: 

Debolida de soca-rel la meva professió, 
no em quedà altre remei que fer-me’n una 
de nova. Un instint irreprimible, però, 
m’empenyia sovint a continuar comen-
tant, ni que fos tot sol, els esdeveniments. 
Aquestes meditacions solitàries són articles 
nonats.1

D’aquests vint anys de dietari, però, 
només se’n conserven set, els que van del 
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12 de maig de 1946 al 30 de novembre de 
1953 i constitueixen el llibre que ens ocu-
pa. Un llibre que –conceptuat per alguns 
lectors signifi cats, com ara Pere Gimferrer, 
com el principal de Gaziel– tot seguit exa-
minaré mirant de posar en relleu els as -
pectes que en fan un dietari d’un valor 
literari excepcional.

II

Poques obres del mateix gènere deuen 
comptar amb un pròleg tan generós en 
l’exposició de motius de la seva gènesi. Tan 
generós i tan insistent. Gaziel, en efecte, hi 
reitera, una vegada i una altra, que el seu 
propòsit és donar fe d’una «abominable 
iniquitat» produïda al llarg d’aquells set 
anys,

del moment històric que veié la increïble 
metamorfosi del règim de Franco, aliat i 
coreligionari antidemocràtic i antiliberal 
de Mussolini i de Hitler, en aliat i protegit 
dels Estats Units d’Amèrica, campions 
universals de la llibertat dels homes i dels 
pobles (p. 11).

Aquest testimoni s’acompanya sovint, 
com en els seus articles més combatius i 
militants de preguerra, d’auguris i profe-

Gaziel i les Meditacions en el desert 
(1946-1953), més ençà i més enllà
del testimoni i l’acusació
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cies, de vegades apocalíptics. Apocalíptics 
i fallits: ho són, posem per cas, la temença 
que a Espanya, com a Rússia, s’hi instauri 
una dictadura comunista (22 d’agost de 
1947, p. 59-60); o la predicció que la de-
mocràcia i els seus principis se’n van en 
orris arreu (23 de juny de 1951, pp. 210-
212). Sobretot en aquests passatges, Gaziel 
s’erigeix en una mena de profeta de l’Antic 
Testament que, encès d’ira, clama en solitari 
contra un entorn, del més pròxim al més 
llunyà, que li repugna. Acabada la Segona 
Guerra Mundial, en efecte, Espanya i el 
món sencer es troben a les antípodes de les 
seves conviccions mes íntimes, defensades 
de sempre amb ardor. Vegem, per com-
provar-ho, aquestes frases esborronadores, 
escrites en una nota titulada lul·lianament 
«Desconhort»:

Es pot dir que he passat els millors anys de 
la meva vida fent tot el que he pogut, dintre 
la meva petitesa, per contribuir a dignifi car 
Catalunya i Espanya. [...]. I he perdut com-
pletament el temps: Espanya i Catalunya, 
col·lectivament considerades, es troben avui 
en un estat d’enviliment com mai en els 
temps moderns no n’havien conegut d’igual 
(pp. 250-251. 7 d’octubre de 1952).

D’aquí, una enorme frustració personal: 
com Simón Bolívar, viu aclaparat per la 
impressió depriment d’haver estat llaurant 
a la mar. La constatació d’aquest permanent 
estat d’ànim atorga al dietari una decisiva 
dimensió moral. La gent com ell, ciutadà 
espanyol liberal i demòcrata, terriblement 
incòmoda en el temps que li ha tocat viure 
–«Quina època més admirable la nostra, si 
no fos que s’hi està tan malament!», llegim 
el 28 de setembre de 1946, p. 51–, ha viscut 
i viu, afi rma, una veritable tragèdia, ja que 

per culpa de la defecció de les democràcies 
vencedores de la guerra mundial, «hem ha-
gut de passar per la befa més inhumana i el 
sarcasme més cruel que mai s’hagin fet a uns 
homes de bona fe, dissortats i indefensos» 
(8 de gener de 1948, p. 76). Més encara: 
el pacte entre Franco i els EUA de 1951 és 
«la gran befa, la més gran gargallada a la 
cara, l’última gota de fel i vinagre portada 
als llavis roents, agònics de la democràcia 
espanyola crucifi cada» (pp. 230-231, 26 de 
juliol de 1951). Al compàs de les novetats 
generades pel panorama internacional, el 
descoratjament s’apodera de l’escriptor, 
que el 30 de gener de 1950 confessa que 
«em vaig cansant d’escriure aquestes medi-
tacions solitàries». I afegeix:

Per a escriure alguna cosa, cal creure en 
alguna cosa. Cal conservar, almenys, una 
fe última, una darrera esperança. I jo ja no 
en tinc cap en l’esdevenidor dels principis 
polítics i les realitats socials que han estat 
esmicolats i envilits en les dues primeres 
guerres mundials –dues immenses i estúpi-
des ensarronades (p. 157). 

A la tardor de 1952, la constatació que 
la dictadura franquista és ja irreversible 
el sumeix en un abaltiment que precipita 
la decisió de tancar el dietari: «Avui, ja 
no espero res, ni d’Espanya ni de fora 
d’Espanya. Per tant, val més plegar» (p. 249, 
7 d’octubre de 1952). No es fa gens estrany, 
doncs, que quan, arran del seixanta-dosè 
aniversari, fa examen de consciència, el ba-
lanç de la pròpia personalitat intel·lectual 
estigui dominat per una desolada sensació 
de fracàs. El pensament que aleshores el 
corsecava, i que exposa sense embuts, és 
que, havent nascut amb una vocació inne-
gable d’escriptor,
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arribant al terme de la meva vida, no he 
estat –per al meu gust– més que un perio-
dista, un petit escriptor de circumstàncies, 
que no deixarà res perdurable. I encara un 
periodista truncat, que va haver d’emmudir 
quan arribava a la plena maduresa (p. 19, 7 
d’octubre de 1949). 
 
Tot seguit justifi cava que aquella seva 

vocació juvenil no prosperés esgrimint les 
causes que, a parer seu, ho havien impedit, 
però arribat en aquest punt, Gaziel procla-
ma amb fermesa de croat la seva pertinença 
a una minoria selecta de catalans insubor-
nablement patriotes:

Nosaltres, els de la meva generació, hem 
estat potser els catalans moderns que 
han tingut en grau màxim l’orgull de la 
consciència nacional. Estàvem –i jo encara 
m’hi sento– tan lligats a Catalunya, que no 
podríem ni podrem mai ser res fora d’ella. 
Catalunya és per nosaltres la realitat espi-
ritual absoluta, única (p. 142, 7 d’octubre 
de 1949).

III

Damunt i al voltant d’aquest canemàs de 
principis morals, conviccions, estats d’ànim 
i vivències, Gaziel teixeix un discurs que 
escruta la realitat amb aguda penetració 
crítica. Proveït d’un cartesianisme expositiu 
après de ben jove, hi fa entrar un seguit 
d’ingredients (coneixements, experiència, 
sagacitat i bagatge cultural) amb els quals 
brinda un espectacle intel·lectual farcit 
d’estímuls i de primer ordre. Hi ajuda, i 
molt, l’estil, que sovint bascula entre les 
afi rmacions lapidàries i contundents2 –tot 
seguit falcades d’arguments justifi catius– i 

l’anàlisi didàctica de la realitat, un didac-
tisme basat en un mecanisme expositiu 
construït a base de preguntes i respostes:

El problema és aquest: pot fer-se una unió 
occidental, prescindint d’Espanya? És 
evident que no. La Península ibèrica [...] 
és una peça capital en tot el sistema, sigui 
de resistència, sigui d’escomesa, constituït 
a l’Occident d’Europa. Espanya, doncs, 
vulgues no vulgues, haurà d’entrar en la 
projectada unió o aquesta quedarà coixa.

Però, pot fer-se una unió occidental de 
forces democràtiques, incloent-hi el sistema 
feixista i tirànic de Franco? Evidentment, 
no. Pot el Sr. Bevin, l’home del we detest 
llançat en ple Parlament britànic contra 
l’actual règim espanyol, allargar-li ara la mà 
davant el món i fi car-lo còmodament entre 
les democràcies? ... (p. 84, 26 de gener de 
1948).

Què cal fer, doncs, ara? ... Aquí són els tre -
balls! Aparentment, només queden dos ca-
mins: deixar que el món sencer es divideixi 
en dues parts incomunicables i incomuni-
cades, i que cada una vagi pel seu cantó –és 
a dir, mantenir el que anomenen «la guerra 
freda»– o resoldre el confl icte radicalment, 
una de les parts esclafant l’altra –mitjançant 
la guerra calenta.

A quina d’aquestes dues solucions es de -
canten els russos, i a quina les democràcies 
occidentals? Jo crec que els russos estan 
aferrats a la primera i que de cap de les 
maneres no desitgen la guerra (p. 99, 1 
d’octubre de 1948).

Exhibint una gran riquesa d’idees, Ga-
ziel forneix, en suma, elements per al debat 
i la polèmica. I, a desgrat de la reiterada 
invocació de l’objectiu testimonial del 
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dietari, desplega un notori ventall temàtic, 
agrupable en els quatre blocs examinats a 
continuació.

IV

La realitat espanyola, protagonista del pri-
mer, presideix sens dubte els continguts del 
dietari, començant per les consideracions 
sobre la història d’Espanya, un motiu de 
refl exió reiterat, constant, obsessiu. Abans 
de res, Gaziel malda per sobreposar-se a 
la repulsió que li provoca la realitat que 
contempla. Una repulsió exemplifi cable 
en formulacions tan agres i dures com 
aquestes:

DEFINICIÓ.– El caràcter espanyol, en gran-
díssima part, és una forta i estranya barreja 
de visigot, d’alarb i de jueu, recuita –com 
en una mena de civet– amb una salsa negra 
i espessa, de fanatisme catòlic africà, no gens 
europeu (p. 51, 25 de setembre de 1946).

De tant en tant, somnio Espanya. Veig com 
una immensa bassa immòbil, de matèries en 
putrefacció, enmig d’un gran erm que el sol 
calciga (p. 57, 20 d’agost de 1947).

I empès en exclusiva pel desig de veure-
hi clar, prodiga, amb afany didascàlic, els 
assaigs interpretatius. O, si més no, els 
esbossos o esquelets d’assaigs interpretatius, 
d’ampli abast cronològic. La denúncia 
detallada, per exemple, del protagonisme 
secular de l’exèrcit, que, encastat en la 
«medul·la hispana» com una llagasta pa-
rasitària després d’haver estat expulsat de 
totes les colònies, havia acabat provocant 
«la mort civil de l’Espanya contemporà-
nia» (pp. 180-189, 30 de novembre de 

1950); o l’anàlisi de les repercussions del 
descobriment d’Amèrica, un atzar que va 
posar al descobert la manca d’esperit col-
lectiu (pp. 204-205, 19 d’abril de 1951). 
Dins aquesta línia interpretativa, sovin-
tegen, amb acritud i violència verbal, les 
invectives contra la burgesia i les classes 
benestants, qualifi cades de febles, escasses i 
mal preparades, incivils o estantisses i, com 
a conseqüència, acusades d’inhibir-se siste-
màticament en els compromisos històrics 
decisius (pp. 212-220, 3 de juliol de 1951). 
En aquests passatges, Gaziel adopta una 
actitud parangonable a la del Joan Maragall 
erigit en consciència crítica de la seva classe 
social: nascut, com el poeta, dins la burgesia 
acomodada, no li estalvia censures ni recri-
minacions perquè creu fermament que cal 
responsabilitzar-la de l’esclat de la guerra 
civil: «les conec molt bé, aquestes classes» 
–diu al principi del dietari–, «per haver-les 
tractades i sofertes llargs anys». Constituïen, 
és clar, el moll de l’os del seu públic lector 
de La Vanguardia. Afegia que «són d’una 
passivitat i un escepticisme increïbles» o els 
retreia «manca de visió», abúlia i curtedat 
de vista (pp. 18-27, 17 i 18 de maig de 
1946). D’aquí que, davant les alteracions 
de l’ordre públic, sempre «corren a llançar-
se en braços dels militars». 

Tot això fa que, a Espanya, els transi-
toris règims democràtics hagin tingut una 
vida fràgil i primparada. I que un trespeus, 
representat per l’Espasa, el Tron i l’Altar, 
encarni les castes que, des de l’Edat Mitja-
na, atenallen el país. (pp. 27-34, 25 i 28 de 
maig de 1946). Dins aquestes coordenades 
històriques, el franquisme no fa sinó palesar 
la pervivència a Espanya de la subordinació 
de la societat civil. Una subordinació que 
la defecció moral i política de la fl or dels 
intel·lectuals espanyols, que ha claudicat en 
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bloc davant la dictadura, accentua de mane-
ra escandalosa. Així, sense contemplacions, 
subterfugis ni mitges tintes, Gaziel posa 
a la picota l’actitud i trajectòria d’aquells 
que, abans de 1936, passaven per models 
de liberals o demòcrates i després de 1939 
havien esdevingut part d’un «diluvi de 
conformisme en putrefacció»: Gregorio 
Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Azorín, 
Jacinto Benavente, Ramón Gómez de la 
Serna, Pío Baroja i, potser el cas més cla-
morós, José Ortega y Gasset. La consta-
tació d’aquesta anomenada «traïció dels 
intel·lectuals» li fa exclamar que: «Mort 
Unamuno, la intel·lectualitat espanyola 
liberal sembla capada» (p. 88, 25 de març 
de 1948), que «mai els escriptors més emi-
nents d’aquest pobre país no havien caigut 
–des del punt de vista de l’esperit lliure– en 
una baixesa semblant» (p. 98, 8 d’abril de 
1948) o que: «Políticament parlant, un país 
on les més fi nes intel·ligències personals 
traeixen la consciència col·lectiva és un 
país mort» (p. 114, 23 d’abril de 1949). En 
aquest capítol, Gaziel ofereix un esplèndid 
retrat d’Ortega arran d’una conferència; 
un retrat que el valora intel·lectualment, 
humanament i psicològicament i que, en 
un paràgraf magistral, el descriu amb una 
tècnica deformant que recorda notòriament 
l’esperpent valleinclanesc:

Els llavis, amb les galtes fl onges, han agafat 
uns plecs de manxa d’orgue i tenen uns 
moviments pastosos com impulsats inte-
riorment per una ensucrada salivera. Parla, 
parla, parla, i amb quina fruïció! De passada, 
s’escolta. I quan es disposa a dir una cosa ben 
pensada, que ha de produir efecte, veureu 
que prèviament els llavis se li envesquen 
amb una untuositat gairebé llefi scosa, com 
pressentint el caramel verbal. La seva veu 

engolada fa una mena de quac-quac sonor, 
com de gallina que expulsa amb fruïció 
inefable un ou mirífi c, un ou d’or... (p. 106, 
14 de desembre de 1948).3

V

Al dietari, també se n’hi troben, de diatri-
bes contra alguns trànsfugues ideològics 
catalans, per bé que ni de bon tros tenen 
el gruix dels castellans acabats d’esmentar. 
Són el periodista Josep M. Massip, Carles 
Sentís i Joan Estelrich, que tampoc no re-
ben qualifi catius tan agres com els anteriors. 
I és que les refl exions específi ques sobre 
Catalunya –escasses però substancioses– 
apareixen tenyides de la compassió i la 
pietat que desperten els vençuts. Partint 
del ferm convenciment de la incapacitat 
política congènita i de la feblesa radical dels 
catalans –tema recurrent en Gaziel des dels 
fets d’Octubre de 1934–, conclou que Ca-
talunya, a Espanya, resulta un cos estrany 
incapaç de fondre-s’hi. I no dubta que ens 
trobem davant una veritable tragèdia:

Segons el sentit que Castella ha donat a 
Espanya i ha imposat a tots els pobles pe-
ninsulars, amb la sola excepció de Portugal, 
els catalans no som espanyols. No ho podem 
ser, ni volent. [...]. Catalunya podria sentir-
se plenament espanyola dins una Espanya 
que s’assemblés a Suïssa: treballadora, 
menestral, burgesa, ordenada, pacífi ca, ca-
solana i de composició política federativa. 
Però una Espanya semblant, que no ha 
existit mai, fóra per als veritables espanyols 
–els castellans i castellanitzats– més absur-
da, més incompatible amb ells encara, que 
l’Espanya actual no ho és per als catalans. 
[...]. I això no té solució. No n’ha tinguda 
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mai, des del segle XV (pp. 195-196, 13 de 
gener de 1951).

Dues anotacions complementàries fi nals 
brillen amb llum pròpia. D’una banda, la 
necrologia de Cambó, una biografi a crítica 
i, sobretot, un balanç –ple d’observacions 
sagaces– de la trajectòria pública de qui 
havia estat ídol polític de la seva joventut 
i amic de maduresa, una trajectòria que 
ressalta els clarobscurs que la caracteritzen 
(pp. 60-69, 6 de setembre de 1947). L’altra 
anotació és un document d’excepcional 
valor històric: l’informe sobre la situació 
política que, a petició del president Com-
panys, Gaziel redacta poc abans de l’esclat 
de la guerra (devia ser, per tant, entre febrer 
i juny d’aquell 1936). Consta d’una sèrie 
de notes breus destinades a demostrar que, 
en uns moment turbulents com aquells, 
l’única política plausible del govern de la 
Generalitat era la consecució de la unitat 
dels catalans. Algunes afi rmacions, enlluer-
nadores de lucidesa, fan posar –sobretot 
llegides avui– la pell de gallina:

Espanya castellana i República democràtica 
són coses radicalment incompatibles. Ho 
són exactament igual que Monarquia abso-
luta i Catalunya lliure. I, així com Catalunya 
fou oprimida mentre hi hagué monarquia, 
també l’Espanya castellana no pararà fi ns a 
fer caure la República democràtica.
[...]
Els dos factors essencials per a Catalunya 
són, doncs, aquests: enfortir-se tant com 
pugui i enfortir-se de pressa.
[...]
Arreu del món la unió fa la força. A Ca-
talunya la unió sagrada és l’única força 
possible.
[...]

Resum: si jo governés a Catalunya, a hores 
d’ara, ho sacrifi caria tot, absolutament tot, a 
la unió dels catalans. No és que sigui aquesta 
una tasca indispensable, és L’ÚNICA (pp. 
170-172, 13 d’octubre de 1950).

VI

Els cops d’ull al panorama internacional 
els motiva sovint la curiositat excitada per 
les novetats («És interessantíssima l’actual 
tensió del món», escriu l’1 d’octubre de 
1948; p. 98), unes novetats que en línies 
generals interpreta com a part d’un procés 
irreversible que condueix a la fi  del libera-
lisme i de l’Europa per ell coneguda i, al 
capdavall, a la crisi i fallida de les democrà-
cies occidentals, víctimes de l’expansió del 
gregarisme uniformista i de governants de 
vol gallinaci que han comès errors colossals 
(pp. 88-89, 90-97, 157 i 210-212, 31 de 
març i 2 d’abril de 1948, 30 de gener 
de 1950 i 23 de juny de 1951). De vegades, 
els dictàmens sobre la realitat internacional 
adopten l’extensió i el rigor d’un assaig en 
esquelet, com ara l’examen de la realitat 
passada, present i futura de l’imperi bri-
tànic (pp. 34-48, 1, 5, 8, 10, 15 i 20 de 
juny de 1946) i la hipòtesi (amb arguments 
d’admirable perspicàcia) sobre la seva de-
cadència d’aleshores (pp. 132-135, 24 de 
setembre de 1949) o la refl exió, saturada 
de referències culturals, sobre el marxis-
me, qualifi cat de nova religió (pp. 163-169, 
20 de juny de 1950). En altres ocasions, els 
textos, més reduïts d’extensió, prenen el 
caire d’una observació feta tot passant: 
valgui de mostra la defi nició de l’URSS (p. 
137, 4 d’octubre de 1949) i del laborisme 
anglès (pp. 145-146, 23 de novembre de 
1949) o el comentari de l’actualitat dels EUA 
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(pp. 56-57, 13 d’agost de 1947). En altres, 
encara, elabora i fonamenta conjectures de 
futur: una especulació sobre els benefi ciaris 
directes d’una eventual III Guerra Mundial 
(pp. 71-74, 10 de desembre de 1947) o 
una predicció sobre el perfi l dels polítics 
mundials que es veuen a venir (pp. 69-70, 
26 de setembre de 1947). I contaminant 
tots aquests arguments i punts de vista, dit 
en sordina o amb veu alta i clara, hi subjau 
la denúncia de la traïció de les democrà-
cies, personifi cades en la Gran Bretanya 
(i en Churchill) i els EUA, que han acabat 
pactant amb la dictadura franquista i, 
doncs, assegurant-li la pervivència després 
de reiterades promeses de suprimir-la. En 
aquests moments, Gaziel amb prou feines 
pot contenir la indignació (pp. 76-79, 81, 
82-86, 100-102, 226-231, 233-236, 237 i 
254, 8, 14 i 15 de gener i 13 de desembre 
de 1948, 17 i 31 de juliol i 2 d’agost de 
1951 i 26 de setembre de 1953):

Però sí que val la pena de dir, i de no oblidar 
mai més, que aquest interminable procés 
de capgirament, de tornar el blanc negre, 
la repudiació en carícia, la promesa sagra-
da en oblit vergonyós, i la democràcia en 
fastigosa comèdia, ha estat orientat, dirigit 
i consentit, de sotamà, per la diplomàcia 
omnipotent dels EEUU, d’Anglaterra i, fi nal-
ment, de la mateixa França. La voltafaccia 
iniciada per Winston Churchill –una de les 
immoralitats més clares i greus de la Història 
[...]– s’està duent i es durà a terme d’una 
manera inexorable (p. 78).

VII

De tant en tant, l’escriptor aconsegueix 
evadir-se d’aquest feix de realitats desagra-

dables i donar lliure curs a formulacions 
ideològiques intemporals o a refl exions 
provocades per lectures, la primera de les 
quals, per cert, no apareix fi ns més enllà 
de la meitat del dietari (exactament el 23 
de desembre de 1949). Aquests passatges 
–descrits en el pròleg com «petits oasis que 
el meu pensament, abrusat per la calor i la 
buidor del desert, descobria al marge de la 
pista polsosa: el meu cor hi trobava el con-
sol d’un glop d’aigua fresca o l’ombra d’un 
ramatge pietós» (p. 12)– contribueixen 
decisivament a difondre el pensament de 
l’autor i a traçar-ne, doncs, un nítid perfi l 
intel·lectual i moral. Així, el 28 de setembre 
de 1946 (pp. 51-52) sintetitza allò que en 
una sèrie de cròniques de la I Guerra Mun-
dial havia batejat com la moral de la inesta-
bilitat: la tendència innata de les societats 
humanes a empitjorar i la lluita permanent 
de la part més selecta de la humanitat per 
impedir-ho. Per la seva banda, el 8 de juny 
de 1949 (pp. 126-130), sota el títol de «La 
mecànica social», exposa una concepció 
del món i dels homes que, basada en el 
fatalisme de l’existència necessària i eterna 
d’explotadors i explotats, s’ajusta com un 
guant al seu ideari liberal conservador, 
admès amb una perfecta clarividència. Ens 
trobem, de fet, amb un dels autoretrats més 
fi dels de Gaziel:

No és possible una societat humana sense 
explotadors, com no hi ha riu sense marges. 
I no pot haver-hi societat humana sense 
explotats [...]. 

El grau de fortalesa de tota societat hu-
mana depèn exactament, matemàticament, 
de la perfecció de l’encaix entre explotadors 
i explotats. [...].

L’home que davant d’un fet d’aquests 
[...] s’hi troba encaixat perfectament, en 
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la teoria i en la pràctica, és un conser-
vador.

L’home que accepta la teoria del fet, 
però troba que en la pràctica les coses hau-
rien de retocar-se sempre que fos necessari, 
és un liberal.

L’home que teòricament no accepta la 
relació establerta i pràcticament es rebel·la 
contra ella és un revolucionari.

I el 25 de novembre de 1949 (pp. 
147-150) fonamenta el seu materialisme, 
arrelat en la fi losofi a presocràtica, i discrepa 
obertament dels «somnis d’immortalitat» i 
de les concepcions dualistes de l’ésser humà, 
a qui Gaziel considera com una «simple 
unitat vital». En alguns moments, el dietari 
ofereix, més que no pas pensaments travats 
i argumentats com aquests, opinions de 
moralista en la línia de Montaigne: sobre 
la infelicitat humana (p. 136), els miracles 
(p. 139), la mort (pp. 150-151), la sexua-
litat (pp. 151-153), el pes de la raó i la 
imaginació en la conducta (pp. 178-180) 
o, en fi , sobre l’essència de l’autoritat (pp. 
197-199).

Menció a part mereixen els comentaris 
suscitats per les lectures consignades, la gran 
majoria de literatura francesa (Montaigne, 
Voltaire, Chateuabriand, Baudelaire, Gide 
i Valéry), dins la qual sempre es va moure 
amb comoditat. Amb Paul Valéry, que 
aquells mateixos anys traduïa,4 hi troba 
una profunda afi nitat espiritual (pp. 169 
i 189-190, 6 de juliol i 19 de desembre 
de 1950), mentre que per Voltaire (a qui 
qualifi ca d’«un dels grans benefactors de la 
Humanitat» i d’«essència de França») expe-
rimenta una gran admiració (pp. 201-204, 
24 i 29 de març de 1951). Per contrast, dins 
la literatura espanyola la relectura del Teno-
rio de Zorrilla li serveix d’excusa exclusiva 

per a demostrar que les obres literàries més 
representatives d’un país en traeixen ressorts 
bàsics de la psicologia col·lectiva. En aquest 
sentit, dins la conducta del protagonista de 
l’obra de Zorrilla, hi percep «el que passaria 
a Espanya si la coacció social no existís» 
i la pintura més directa «de la mentalitat 
catòlico-espanyola contemporània» (pp. 
173-178, 23, 24 i 25 de novembre de 
1950). I d’una altra relectura, la del Quixot, 
titulada «El Quixot és una novel·la?», en sor-
geix una suggestiva proposta d’interpretació 
del fons de la creació cervantina, que com-
para i contrasta amb altres grans creacions 
de la narrativa universal i de la qual assaja 
de determinar el secret de l’atractiu que 
exerceix en els lectors per acabar concloent 
que «conté la contraepopeia de l’heroisme 
humà», «escrita per un home fi níssim que 
havia vist el cul a la vida» (pp. 242-247, 27 
de novembre de 1951).

VIII

Les Meditacions en el desert es tanquen 
justament amb una anotació sobre una 
d’aquestes lectures, una anotació que fa la 
funció de contrapunt, en bona part moral. 
Si en el pròleg Gaziel deixa ben assentat 
que el dietari constitueix «una autèntica 
lliçó de vida» en el sentit que demostra 
inapel·lablement el component atzarós i 
tràgic de la història humana –una història 
que, en plena sintonia amb Josep Pla, i 
gairebé amb les mateixes paraules, defi neix 
com a «pura zoologia» (p. 13)–,5 l’escrit 
fi nal sembla voler obrir una escletxa en 
l’espès tel de desesperança que embolcalla 
el conjunt. Sembla que vulgui corroborar, 
en efecte, que, tal com confessa en el mateix 
pròleg, el dietari, malgrat el profund to 
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amarg que l’amara, no és obra d’un escèptic. 
Així, recorre a un drama de Shakespeare 
(Enric IV) per deixar escrit, com a colofó, 
aquestes paraules: «Els usurpadors prou 
poden governar una estona, però el cel és 
just i les iniquitats, el temps les enderroca» 
(p. 255, 30 de novembre de 1953). Un fl oró 
d’or per a un llibre inoblidable. 

  1. Meditacions en el desert (1946-1953), Barcelona, La 
Magrana, 1999, pp. 7-8. Diferents anotacions 
revelen aquest origen d’articles en germen. Així, 
en la del 6 de setembre de 1947, s’hi llegeix: 
«Entre el que a Espanya he vist escrit –ben poca 
cosa, per cert– amb motiu de la mort de Cambó, 
no he llegit res que enfoqués al meu gust aquella 
singularíssima fi gura. És per això que vull provar 
de dir (encara que hagi de ser per a mi tot sol) la 
meva sincera manera de veure-la» (pp. 60-61). I en 
la del 23 de juny de 1951 posa per escrit «el que 
jo hauria publicat si encara fos periodista i no hi 
hagués censura» (p. 210). Totes les citacions del 
present article remeten a aquesta edició de 1999, 
la tercera i darrera publicada després de la primera 
íntegra (París, Edicions Catalanes de París, 1974) 
i d’una segona que es va distribuir als quioscos 
formant part d’una història de la literatura catalana 
(Barcelona, Orbis/Edicions 62, 1984). Per contra, 
l’edició d’aquest llibre apareguda dins l’Obra cata-
lana completa (Barcelona: Selecta, 1970), en plena 
dictadura, va mutilar-la tant l’editor –atemorit, 
amb raó sobrada, pel contingut– que resulta in-
servible.

  2. Vegem-ne quatre de mostra: «Socialment, en el prin-
cipi no hi ha més que la selva. I tot ve de la selva 
verge, no del verger del Paradís» (28 de setembre de 
1946, p. 51); «Política és l’art de servir un egoisme 
dominant» (26 de setembre de 1947, p. 69); «La 
bohèmia no és més que la fossa comuna de totes 
les impotències» (7 d’octubre de 1949, p. 143); «El 
secret de la vida és no tenir en compte la mort» (29 
de març de 1950, p. 158).

  3. Si no fos altament improbable –o gairebé impossible–, 
es diria que el novel·lista Luis Martín-Santos va 
inspirar-se en aquest passatge de les Meditacions 
per escriure aquell capítol de Tiempo de silencio 
protagonitzat per una conferència d’Ortega, descrit 
també de forma satírica.

  4. Del poeta francès Gaziel tradueix, en col·laboració 
amb Miquel Forteza, El cementiri marí (Madrid, 
Aldus, 1947) i, tot sol, Esbós d’un serpent i El plàtan 
(títol de la versió de Palme), traduccions avui encara 
inèdites i la darrera tot fa pensar que perduda sense 
remei (cf. Manuel Llanas, Gaziel: vida, periodisme 
i literatura, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1998, pp. 348-353).

  5. Segons Pla, en efecte, «La història és una descripció 
del món vegetal i animal. La història és Darwin» 
(Josep Pla, Prosperitat i rauxa de Catalunya, Obra 
completa. Vol. 32, Barcelona, Destino, 1977, p. 
623). Aquestes afi rmacions es troben dins unes 
«Notes autobiogràfi ques» incloses en aquell vo-
lum.
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UN DOCUMENT 
REVELADOR

Amb Mentre parlem. Fragments d’un diari 
iniciàtic (1979-1984), publicat el 1991 i 
La lentitud del mar (1989-1997), de 2005, 
Enric Sòria ha conformat una de les pro-
postes dietarístiques més consistents del 
panorama literari català actual. El primer 
és un diari de joventut, d’iniciació a l’ofi ci 
d’escriure i de viure. El segon, un diari de 
maduresa, d’una primera maduresa, si més 
no. Malgrat les matisades diferències que 
s’hi puguen rastrejar, existeix entre tots dos 
una profunda unitat: temporal, d’estil i de 
mirada. En aquest paper voldríem asse-
nyalar les línies de força que els recorren, 
i en la mesura que siga possible, esbossar 
els principals indicis de la seua excel·lència 
dins de la tradició dietarística.

Joaquim Espinós (Benilloba, el Comtat, 1962) és profes-
sor de Filologia Catalana a la Universitat d’Alacant. 
És autor de diverses obres de crítica literària, com 
ara La poètica de l’imaginari (1999), La imaginació 
compromesa. L’obra d’Agustí Bartra (1999) i Literatura 
creativa (2000). El 2008 ha guanyat el premi d’assaig 
“Josep Vallverdú” amb l’obra Història d’un entusiasme: 
Nietzsche i la literatura catalana (2009).

La lentitud del mar s’encapçala amb una 
cita de Jünger prenyada de signifi cació: «Un 
diari planteja sempre exigències. Però tam-
bé du avantatges. Amb ell es deixen rastres 
de llum dins l’onatge dels dies viscuts; si 
no, l’onatge esdevé fosc de seguida». No 
era la primera volta –ni tampoc l’última– 
que Sòria refl exionava sobre aquesta frase. 
A les «Variacions sobre un tema alemany», 
integrades al volum d’assaigs Incitacions, 
ja l’havia feta servir per a destacar el valor 
documental de Radiacions, el diari de guerra 
de Jünger on s’insereix i, de passada, per a 
il·lustrar el que per a ell és el principal servei 
que l’escriptura dietarística ret a l’escriptor: 
il·luminar l’opacitat dels dies viscuts. Per 
als lectors, continua dient-nos l’assagista 
d’Oliva, «les petges il·luminen no sols la 
seua singladura, sinó el fosc oceà que va 
haver de recórrer». En defi nitiva, una de 
les principals virtuts del diari de Jünger 
rau, segons Sòria, en la seua capacitat de 
destil·lar el sentit del seu temps, d’esdevenir 
«un document revelador» que «ens ensenya 
a mirar una època –un manyoc de fets i 
relacions circumscrits en el temps i l’espai– 
des d’un punt que, sense aquesta talaia de 
paraules, no hauria estat mai nostre». 

No hi ha dubte que aquesta capacitat 
testimonial és un dels components bàsics 
de l’alquímia dietarística, i que els diaris de 

Una curiositat aventurera.
Els diaris d’Enric Sòria

Joaquim Espinós
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Sòria la posseeixen en un grau conspicu. 
Ens hem d’apressar a matisar, però, que 
el seu testimoniatge està molt més atent 
a la singladura intel·lectual que al devenir 
històric. Al pròleg de Mentre parlem ho 
expressa amb claredat, amb una formulació 
que al llarg de les pàgines i el temps viscut 
adquirirà un sentit programàtic:

Aquestes pàgines no volen ser res més: un 
document d’una certa època, que refl ecteix 
els interessos i les incitacions intel·lectuals, 
dispersos i diversos, que llavors bullien, al-
menys en alguns cercles joves que iniciaven 
en aquell temps l’aventura d’escriure en 
català a València. Tot vist, pensat i transcrit 
mentre ocorria. 

El jove i insegur aprenent d’escriptor 
de Mentre parlem esdevindrà en La lentitud 
del mar un professional de les lletres que ha 
afermat amb èxit la seua vocació, però el de-
signi inicial romandrà inalterable, tal i com 
podem constatar a les primeres pàgines del 
diari de maduresa, on després de plànyer-se 
de la incapacitat de fer un diari enciclopèdic 
a l’estil de Thomas Mann, afi rma: 

I amb tot, sé molt bé com és de necessari 
que algú descriga tot açò, aquesta gent, els 
llibres, les músiques, els fi lms i les converses. 
La València enorme i voluntariosament 
provinciana, reclosa, punyalera, però viva, 
que he conegut i estime, i que caldria que 
alguna memòria viva salvara del no-res. 
Contra una tradició que ha convertit la 
ciutat en un lloc sense passat ni futur, capital 
solament de l’oblit. 

Cert que València bategarà amb inten-
sitat als seus diaris, especialment al primer, 
i que puntualment s’ocuparà també de 

músiques, pel·lícules i converses, però no 
hi ha dubte que els protagonistes absoluts 
hi seran els llibres, uns llibres que l’autor 
llegeix i comenta amb una passió inesgota-
ble, com si li hi anàs la vida. El de Sòria és 
un dietari essencialment intel·lectual, i és en 
la capacitat d’anàlisi cultural o històrica on 
rauen bona part de les seues virtuts. Tant al 
diari juvenil com al de maduresa demostra 
una sorprenent curiositat intel·lectual, que 
li permet escometre arriscades i subtils 
incursions en molt diversos territoris con-
ceptuals. Una curiositat intel·lectual oberta 
a múltiples seduccions i motlles expressius: 
«La meua curiositat és aventurera, com la 
meua escriptura. S’estima la dispersió i la 
varietat, els besllums i les sorpreses», dirà. 
Per això el diari n’esdevé la forma ideal, una 
forma que, tot i gravitar al voltant de la li -
teratura d’idees, s’obre també a la intros-
pecció, la narrativitat o el lirisme.

CONTRA EL NIHILISME

Si haguéssem de cercar la màxima que guia 
l’aventura intel·lectual dels dietaris d’Enric 
Sòria, la podríem trobar en aquesta cita de 
Mentre parlem: 

Les coses, venia a dir Nietzsche, només te-
nen l’interés i el sentit que nosaltres volem 
posar dins d’elles; afi rmació que en certa 
manera és òbvia. Conseqüentment, jo vaig 
posant-ne quasi pertot arreu. Massa temps 
m’he deixat guiar per idees que qüestiona-
ven la mateixa realitat del món: les realitats 
podran ser il·lusòries, però no tenen per què 
ser indiferents. 

Aquesta idea, que repetirà amb diverses 
variacions al segon diari, esdevindrà la 
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divisa que guiarà el procés d’escriptura. 
Sòria no ha fet altra cosa al llarg de les seues 
anotacions que salvar d’entre el tràfec caòtic 
i apressat dels dies aquells esdeveniments, 
pensaments, lectures i sentiments que ator-
gaven un valor a la seua vida. Escriure és 
valorar l’existència. Més encara, crear-la:

Continue creient que no hi ha més valor 
en els fenòmens que aquells que nosaltres 
hi posem. En creure’ls els creem, com els 
déus, perquè passem a tenir-los en compte, 
a fer-nos-els humans. Ara bé, el món humà 
no és ni indiferent ni inintel·ligible. I aquest 
món té valor per a mi.

La pruïja axiològica el fa mirar amb des -
coratjament el nihilisme que nia en la cul-
tura i l’art contemporanis, i que es demane 
pels criteris en què podem fonamentar la 
nostra moral. Aquesta necessitat de fecun-
dar valorativament el món no ignora pas les 
limitacions intel·lectuals del seu designi. La 
realitat se li presenta, a la manera barroca, 
sota forma de laberint, o bé d’oceà, i sols 
amb estratègies subtils que defugen les di-
cotomies simplifi cadores, com l’expressada 
per la metàfora deleuziana del rizoma o la 
de les xarxes de diferent textura llançades 
a la mar insondable, podrà ser aproxi-
mativament copsada. El seu darrer diari 
conclou amb aquestes lúcides paraules, que 
resumeixen la precarietat i limitacions del 
coneixement humà: 

Fer humà el món, donar-li sentit, és ar-
rancar parcel·les a l’innominat. L’espai així 
conquerit és insegur i pot ser il·lusori, i 
cal abandonar-lo quan es revela com a tal, 
perquè si viure en el caos sense intentar or-
denar-lo és sinònim de la bogeria, també –o 
més– ho seria acceptar de viure, a dretcient, 

en el deliri. El nostre món només és nostre 
mentre, sentint-lo vertader, fem que no siga 
absurd. Per això la geografi a de l’home és 
tan estreta i tan canviant com el territori de 
les seues seguretats i dels seus dubtes: una 
petita terra de frontera. 

Sòria projectarà la lucidesa valorativa 
sobre una gran diversitat de territoris 
culturals, i un dels més freqüentats serà 
el literari. Ja des de ben jove manifestà 
una gran traça per a orientar-s’hi. La seua 
enciclopèdica erudició li permet encarar els 
més diversos temes des d’una perspectiva 
inèdita, així com tutejar els grans noms 
de les lletres universals. Dins d’aquestes, 
les seues preferències s’inclinen vers la 
cultura alemanya, o millor dit, com ell ma-
teix s’apressa a matisar, centreeuropea, en 
contrast amb l’afrancesament general de la 
literatura catalana.

Una tirada notòria del meu caràcter pel 
romanticisme i l’abstracció em van dur molt 
prompte a Centreeuropa. Certs escriptors, 
Mann, Kafka, Musil, alguns autors teatrals i 
directors de cinema, uns pocs pensadors, em 
fascinaren ja adolescent. Aquest paisatge intel-
lectual també em resulta conegut, fi ns i tot en-
tranyablement propi. Potser siga la francesa, 
justament, la gran cultura europea que se’m 
fa més aliena. No cal ni dir que valore molt 
alt la llengua en què escrigueren Montaigne 
i Pascal, però en conjunt, es tracta d’un uni-
vers que no m’implica d’una manera sencera 
com els altres. A voltes m’atrau per exòtic. 
Per dir-ho clar, els meus clàsics són Shakes-
peare i no Corneille, Hölderlin i no Rim-
baud, Nietzsche, o Hume, i no Descartes. 

Són moltes les pàgines que Sòria dedica 
en els seus dietaris a les literatures centreeu-
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clarament. Comença parlant del Dietari de 
Fuster, sobre el qual ha d’escriure un article 
d’homenatge. La seua prosa, afi rma, és «de-
liberadament anarrativa i sorprenentment 
poc descriptiva. D’entrada, al que més s’as-
sembla és a un diàleg, amb ell mateix o amb 
altres». Després el compara amb Pla, que 
tot i ser també un autor ric en idees, està 
molt més obert que el de Sueca a la «con-
textura sensible de les coses», a la captació 
dels infi nits matisos de la quotidianitat: «els 
colors, els aires, la temperatura, els rostres, 
les veus». Sòria acaba la seua anàlisi d’una 
manera molt planiana, descrivint magistral-
ment el paisatge que el rodeja, i en fer-ho, 
pren partit per la porositat sensitiva del de 
Palafrugell. 

Tanmateix, no podem ignorar el biaix 
decididament fusterià de bona part de la 
seua panòplia refl exiva. Sòria comparteix 
amb Fuster una part important dels seus 
temes predilectes, i no per fi liació directa, 
sinó pel simple fet de tractar-se de dos intel-
lectuals valencians quasi contemporanis. 
Així, temes com els límits del coneixement 
humà, els universals ètics, el de l’Espanya 
eterna –amb els inevitables comentaris 
sobre Unamuno i Ortega–, el futur del 
valencià, etc. Cert que els matisos en l’en-
focament de tots aquests assumptes és tan 
rellevant com les semblances, i no és ací el 
moment de resseguir-ne tots els viaranys. 
Però calia apuntar, si més no, els punts de 
contacte, que converteixen Sòria en el més 
fusterià dels assagistes actuals. Aquesta 
continuïtat resta apuntalada biogràfi cament 
en les pàgines crepusculars que li dedica en 
La lentitud del mar: primer en l’única visita 
que li féu, en què l’admiració pel vell mes-
tre resta commovedorament continguda; i 
fi nalment en la crònica del seu soterrar. 

ropees, bé en forma de refl exions generals, 
de llibres de viatge o de glosses d’autors 
com Nietzsche, Jünger, Wittgenstein, 
Mann, Kundera, Kafka o Magris. Un altre 
pol preferent d’atenció el constitueixen les 
lletres catalanes. La seua mirada no serà, en 
general, gens complaent, perquè les jutjarà 
amb la mateixa acuïtat i exigència que la 
resta de literatures. Aquest judici en resulta 
ben explícit: 

Una de les coses que més m’astoren quan 
considere (ocupació darrerament quasi 
diària) el fenomen complex i al capdavall 
prou ric de la literatura catalana, dins del 
panorama del bell lletrisme universal, és la 
insidiosa, repetida i molesta sensació d’una 
vaga futilitat, essencial i inevitable. 

No hi ha dubte que en les seues explo-
racions juvenils en la literatura catalana hi 
ha molt de recerca d’una genealogia vàlida 
per a la seua ambició literària. En Mentre 
parlem esbossa el seu particular cànon, amb 
un clar predomini d’assagistes: Pla i Fuster 
al capdavant, és clar, seguits de la prosa de 
Sagarra, Sales, d’Ors, Puig i Ferreter, Riba, 
Gabriel Ferrater i Marià Manent entre 
d’altres. «Tot això –conclourà–, per un 
costat, és imprescindible si es vol intentar 
en català l’escriptura que no narra ni versa, 
simplement enuncia. Qui sap si la més 
difícil de totes, la que busca la claredat, 
l’amenitat i la bellesa». Tota una declaració 
de principis…

Ja hem vist com Pla i Fuster ocupen 
el cim del seu cànon, en tant que models 
més pròxims pel que fa a l’escriptura dia-
rística. De fet, Sòria se situa en una posició 
intermèdia entre tots dos. En una entrada 
de La lentitud del mar ho podem observar 
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A més de Fuster i Pla, si hi ha un autor 

per qui Enric Sòria sent una admiració 
sense fi ssures, aquest és Salvador Espriu. En 
Mentre parlem confessa que és per ell que va 
començar a escriure poesia en català; i en 
La lentitud del mar el llibre de Rosa Delors 
sobre els anys d’aprenentatge de l’escriptor 
sinerenc li serveix per a tornar a criticar 
l’enravenament noucentista de la cultura 
catalana, quan no el tombant feixista juve-
nil de prohoms com Carles Riba o Martí de 
Riquer. Les seues preferències es decanten 
decididament vers les manifestacions més 
vives i lliures de la literatura catalana con-
temporània, com ara les modernistes o les 
que apuntava la malaguanyada generació 
de la República. 

Ja hem esmentat la importància que la 
refl exió sociolingüística té en Sòria. Això 
resulta especialment palès al primer diari, 
de vegades fi ns a l’extenuació: «El tema de 
la vitalitat, i la vivacitat, de la llengua en 
què escric m’apassionava i m’apassiona», 
hi dirà, molt fusterianament. Un altre 
tema que l’engrescarà és el de la ciutat 
de València, amb la qual manté una im-
placable relació d’amor-odi. Això resulta 
també més palès en el diari de joventut, en 
què la necessitat d’ubicar-se en un espai i 
una llengua literària esdevé peremptòria. 
La València de la transició i dels primers 
anys de la democràcia, del pas de l’exalta-
ció dels ideals juvenils al desencant de la 
política real; la València capital de l’oblit, 
indiferent a la seua rica història i al seu 
venerable llegat arquitectònic és viscuda 
amb fervorosa angoixa pel jove Enric Sò-
ria. L’entrada «Ciutat que s’endevina» n’és 
una de les mostres més fefaents. Potser es 
podrà dir d’aquestes pàgines el mateix que 
ell diu dels ja quasi desapareguts palaus de 

l’aristocràcia renaixentista, entre els quals 
s’inclou el d’Ausiàs March:

Aquests casals, vestigis anacrònics d’una 
València que va ser creadora i poderosa, 
clients de l’ensulsiada o del funcionariat, 
sobreviuran, almenys, en la matèria tènue 
i perdurable –perdurable?, sí, encara per-
durable, malgrat tot – de la literatura que 
van arrecerar. 

UNA INTIMITAT 
ESCRUPOLOSA

Alguns indicis ens duen a pensar que Enric 
Sòria ha fet un esforç de contenció del 
clos de la intimitat en la tria fi nal dels seus 
dietaris. En Mentre parlem en trobem un 
indici important, quan tot parlant de L’ofi ci 
de viure de Pavese al·ludint a la despietada 
introspecció de l’italià, afi rma 

va bé que uns altres hagen escrit per un en 
certs moments. Hi ha una certa astúcia a 
no voler abocar-se, amb tinta i paper, a una 
observació massa fonda del propi esdevenir 
en eixes èpoques en què la vida tempesteja. 
O potser és l’azoro, la vergonya, com diu 
Gil de Biedma, que ens produeixen les 
nostres pròpies pàgines d’autocompassió, 
o d’automalfi ança, però aquest escrúpol és 
també una arma defensiva. 

Si la capacitat documental constitueix 
un dels trets essencials de la gramàtica 
dietarística, l’expressió de la intimitat n’és 
un altre de substancial; i per a un escriptor, 
com ara Enric Sòria, no hi ha res més íntim 
que parlar del seu ofi ci. L’expressió de la 
seua passió per l’escriptura amara tot el diari 
de joventut. Així, la felicitar va lligada, tot 
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sovint, a la fecunditat en l’escriptura: «Un 
altre dia estèril. Desesperant inapetència 
per al treball. Desperdici, buit, desfici, 
revolta inefi cient, desànim, negra conster-
nació, inèrcia, abúlia, etc. Aquests són ara 
els noms de les meues hores». I a la fi  del 
llibre s’afanya a recordar-nos: «Pense sobre 
el que m’afecta i escric perquè ho necessite, 
ras i clar. Un dia sense unes poques línies 
al paper és un dia atziac. Algú que fullege 
aquestes anotacions podrà llegir angoixa 
entre els seus buits». Aquesta vehemència es 
moderarà perceptiblement al segon diari, en 
què l’autor, més centrat i ja reconegut literà-
riament, ens ofereix una imatge més serena. 
També abunden en Mentre parlem les dades 
externes de la seua trajectòria lletraferida: 
inseguretat inicial, primeres passes, reco-
neixement en forma de premi… 

Però Enric Sòria també insinua als seus 
diaris besllums de la seua biografi a. No seria 
difícil compondre amb aquests materials 
memorialístics els capítols essencials de la 
seua biografi a. La vida dels avantpassats 
–memòria col·lectiva d’un món desapare-
gut, on allò comú anul·lava la individuali-
tat–; la seua infància, l’educació en castellà, 
les primeres relacions amoroses, l’arribada 
a València, amb l’evocació dels convulsos 
i exultants anys juvenils –«aquella manera 
de viure interrogativament suspesa entre 
les coses»–; l’educació llibertària, la mili 
a Berga, els viatges o la mort de l’oncle, 
que tanca el segon dietari en un to greu, 
melangiós. 

Esment a part mereix l’estricta expressió 
de la intimitat, que contrasta vivament dins 
del context intel·lectual dominant. Un 
contrast que s’intensifi ca per la cruesa amb 
què de vegades es sincera l’autor, com ara en 
aquesta entrada de Mentre parlem:

Llegir i esperar, quina manera de passar 
la vida. Pensar en altres coses; anotar, per 
exemple, formulacions felices del senyor 
Eugeni d’Ors o anar perfi lant versos d’un 
estrany poema irònic. És curiós el plaer 
amb què evoque passats remots, que no em 
pertanyen ja, quan el present no permet, jus-
tament, la ironia. ¿Quin vergonyós poema 
mereixerà algun dia tot açò? Hi ha dies que 
m’odie meticulosament. Dies com aquest. 
No sé què espere, o potser ho sé massa. La 
meua incapacitat per a les solucions fàcils 
i airoses no m’ha de donar moltes alegries.
Voldria no ser jo. 

En algunes ocasions, Sòria demostra un 
domini dels ressorts introspectius digne de 
la millor novel·la psicològica. Perquè al cap-
davall, tant en la prosa de fi cció com en la 
memorialística –pactes de lectura a banda– 
del que es tracta és de la construcció d’un 
personatge, i com el mateix autor afi rma tot 
queixant-se de la tirania de la fi cció en el 
panorama literari actual, «Si ho apamàvem 
bé, en la més nímia ratlla d’un dietari hi 
ha tanta invenció (d’invenire com recorda 
Pavese) i tanta dansa de màscares com en 
les més prolixes, afacetades construccions 
de Lawrence Durrell». 

LA PUIXANÇA NARRATIVA

Cert que Enric Sòria té dret a sentir-se 
molest amb aquesta tendència mercantilista 
que ha privilegiat la novel·la com a gènere 
imprescindible. Més encara quan posseeix 
unes gens desdenyables virtuts narratives. 
Cal apuntar, tanmateix, que la seua ten-
dència a l’abstracció fa que sovint aquesta 
narrativitat s’inseresca dins d’un discurs 
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assagístic, com ara en l’evocació de la seua 
infància a partir dels estudis d’Eliade sobre 
història i fenomenologia de les religions, o 
que adquiresca evidents coloracions morals, 
com ara en el deliciós apòleg «Vicissituds 
literàries en un país civilitzat», en què 
dibuixa en un estil sintètic i esmolat les 
relacions entre un escriptor jove i un altre 
de consagrat. Una altra mostra d’aquesta 
tirada cap a la fabulació fi losòfi ca la trobem 
també en la sèrie d’aforismes «Instantànies», 
dins La lentitud del mar: 

E. és tan saberut que ja no en vol saber res 
més. Ha decretat que tot allò que no sap 
simplement no existeix i no veu cap neces-
sitat que vinga a l’existència. I com que tot 
el real és racional, el que no entén és tan 
inexistent com el que no sap. E. treballa 
en una ofi cina i compleix amb discreció 
estudiada els requisits de la ciutadania. 
Però a dins del seu cervell hi ha un imperi 
ordenat que regeix un dèspota metòdic. Una 
perfecta adequació.

Una altra modalitat de les narracions de 
Sòria, dins de la millor tradició dietarística, 
la constitueixen les incursions en el passat. 
Els seus diaris en van plens, i com a mostra 
adduirem el bellíssim inici de l’evocació 
d’un amor juvenil, exasperadament poè-
tica, que trobem a les primeres pàgines de 
Mentre parlem: 

Va nàixer amb mi quan l’estimava. No sé 
ben bé per què ni com. Va ser. La meua 
mirada la buscava per dins del laberint més 
intricat, un grup d’adolescents. Se n’esmu-
nyia. Van ser temps ineptes i confusos. Un 
dia ja no hi era. No sé què ni qui la va matar, 
ni si jo també hi vaig contribuir. Potser, no 

ho sé. Ara té igual, és morta. No reconec a 
qui li usurpa el nom, els trets, la veu, qui 
fa caricatura d’alguns gestos que foren una 
vegada seus. 

Sis mesos de vida, ja veus, quina frèvola 
cosa, però el seu record perdura, com un 
culte, en tots els que la vam conèixer, una 
volta. 

La temptació novel·lesca sedueix també 
Sòria en terrenys més pròxims a la captació 
de la realitat quotidiana. És el cas del retrat 
d’un vell representant de la intel·lectualitat 
valencianista de preguerra. A partir de la 
seua coneixença, se n’inventa una biografi a 
a la manera planiana dels «Records de Flo-
rència»: «Heus ací l’home vell, l’imagine, 
l’observe, el recupere». 

No podem tancar l’apartat narratiu 
dels diaris d’Enric Sòria sense parlar de la 
seua literatura de viatges, concentrada en 
La lentitud del mar, i circumscrita, essen-
cialment als seus viatges a Centreeuropa, 
especialment a Alemanya. Hi demostra 
de nou una gran capacitat d’observació i 
adopta ara i adés un estil més ràpid, quasi 
impressionista, adaptat a les coercions 
pròpies del periple. 

UN ESTIL PROTEIC 

Al llarg dels seus diaris Enric Sòria desplega 
una gran diversitat de registres estilístics, 
que van des de la prosa perfectament ci-
sellada dels seus assaigs, que discorre amb 
una sintaxi fl uvial, fi ns a la concisió aforís-
tica, que no renuncia ara i adés als benefi cis 
de la paradoxa. Pel camí, com hem pogut 
observar, deixa mostres d’una capacitat 
narrativa puixant i d’un lirisme sàviament 
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dosifi cat. És d’aquest darrer que voldríem 
ocupar-nos-en tot seguit. Malgrat el to pre-
dominantment intel·lectual dels seus diaris, 
resultava inevitable que el Sòria poeta no hi 
deixàs la seua empremta. La poesia, bé en 
forma de refl exió sobre les seues lectures, 
bé centrada en el propi procés de creació, 
és un dels temes predilectes dels seus diaris. 
I la poeticitat emergeix també, ara i adés, 
en l’estil dels seus aforismes i de la prosa 
descriptiva. Pel que fa als primers, aquest 
exemple de Mentre parlem resulta altament 
revelador:

Ella dorm, absurdament llunyana i tan bella 
que dol. Que no descansa en tu, sinó de 
tu. Això és obvi. Sempre és la major bellesa 
aquella que ens ignora. 

I en «Divagació d’octubre», de La len-
titud del mar, trobaríem una molt reeixida 
mostra de la prosa poètica descriptiva que 
esporàdicament s’engalza entre les proses 
assagístiques. L’eco planià hi ressona de 
nou amb força:

L’aire conserva la humitat de la pluja, tan 
acariciadora com la que ve del mar, però 
amb un vellut propi. Una amabilitat tan 
tènue que convida a oblidar-la per a lliurar-
s’hi més. Octubre és el temps d’aquest oblit 
que accepta, que acompanya, d’aquest desei-
ximent que convoca distàncies. La primera 
ràfega de frescor –record i auguri– va agitar 
ahir les ones i féu marxar els últims inde-
cisos de l’arena. Ja només queden els que 
estimen aquesta placidesa, justament. La 
seua presència imperceptible no destorba. 
És tan espectral ara com el record de l’estiu 
inclement i la gernació humana que sempre 
l’acompanya, caricatura tòrrida i grotesca 
d’un infern previsiblement superpoblat. 

La tirada lírica es manifesta de manera 
especial en La lentitud del mar, ja des del 
títol mateix, inspirat en un aforisme del 
propi autor: «Camí de València: les serres 
són onades d’un altre mar més lent». La 
metàfora marina reapareix al llarg de les 
pàgines d’aquest llibre, i li confereix una 
subtil unitat poètica. 

Hem començant citant Jünger i ara és 
el moment de cloure el cercle amb el darrer 
comentari de Sòria a la frase inicial: «Ca-
dascú és el millor historiador del seu diari. 
El coneixement que n’extraiem reactiva la 
pròpia tradició, la fa tornar matèria viva i 
útil. La virtut de la llum és donar fondària 
a la mirada». Certament, Enric Sòria ha 
il·luminat i dilatat la seua tradició, i també 
la nostra mirada. 
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El 6 de març de 1927 Russell està a punt de fer 55 anys. Ha abandonat ja pràcticament la 
fi losofi a teorètica –la fi losofi a de les matemàtiques i de la lògica, la teoria del coneixement i del 
llenguatge, etc.–, i dedica la major part dels seus esforços a l’agitació social, tant en el sentit de 
l’activitat pública com escrivint sobre qüestions religioses, ètiques, educatives, sexuals i polítiques. 
Precisament serà per aquesta mena d’escrits que Russell obtindrà el premi Nobel de literatura 
en 1950. 

Parlem de l’etapa que segueix a la seva readmissió al Trinity College (Cambridge) en 1920, 
després d’haver-ne estat expulsat pel seu pacifi sme durant la Primera Guerra Mundial, i de passar 
sis mesos a la presó per haver escrit que les tropes nord-americanes destacades al sud del país podrien 
ser usades contra els treballadors en vaga. 1920 és l’any també en què Russell visita Barcelona 
convidat per la Universitat, i el del seu viatge a l’URSS amb la delegació del Partit Laborista 
–Russell criticarà més tard el caràcter burocràtic, policíac i tirànic del sistema soviètic.

En 1921 deixa el Trinity i marxa amb Dora Black a la Xina per treballar a la Universitat 
de Pequín, intent que acabarà amb una pneumònia i amb la sorpresa de llegir als periòdics 
britànics la notícia de la seva pròpia mort. En tornar, Russell i Dora Black es casen –no era el 
primer matrimoni de Russell, ni seria l’últim– i es traslladen a la costa de Cornualles on Russell 
viu dels seus llibres, de les col·laboracions en la premsa i de les seves conferències. En 1927 tots 
dos es presenten sense èxit a les eleccions com a candidats laboristes, i seguidament funden Beacon 
Hill, escola on posen en pràctica –també amb el seus fi lls– idees pedagògiques progressistes basades 
en la llibertat i una absoluta falta de repressió. Beacon Hill funcionarà fi ns a l’inici de la Segona 
Guerra Mundial, però Russell l’abandona en 1932 quan, després de diverses aventures amoroses, es 
separa de Dora Black. Russell ja és tercer comte de Russell i membre de la Cambra dels Lords.

Són els anys en què creix la seva fama d’enemic de la fe i de la moral cristianes, reputació que 
el faria ser objecte d’una conspiració ultraconservadora en 1940 a la Universitat de Nova York. 
Tot i que Russell hi havia estat contractat per explicar lògica i fonaments de les matemàtiques 
només a alumnes masculins, una tal Mrs. Jean Kay apel·là al Tribunal Suprem perquè fos revocat 
el seu nomenament, ja que, a parer seu, la mera presència de Russell a la universitat –Russell 
tenia 68 anys– podia ser un perill moral per a la seva fi lla. Russell perdé la feina.

Per què no sóc cristià

Bertrand Russell
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Aquest era l’ambient aleshores, i també és el rerefons vital, social i polític des del qual hem de 

llegir avui el «Per què no sóc cristià» de Russell, conferència radicalment antireligiosa impartida el 
6 de març de 1927 a l’Ajuntament de Battersea, sota els auspicis de la South London Branch de la 
National Secular Society. Russell, amb la seva característica claredat, hi exposa idees i arguments 
contundents de difícil rèplica que anys després tornarà a utilitzar en el famós debat radiofònic 
sobre l’existència de Déu que en 1948 mantindrà en la BBC amb el jesuïta F. C. Copleston. 

Per cert, aquell any de 1948 Russell salvaria la vida en un accident aeri gràcies al seu hàbit 
de fumar en pipa i a la seva excel·lent forma física: l’avió caigué a la mar, i cap dels passatgers 
del compartiment de no fumadors sobrevisqué. Per contra, Russell, amb 76 anys, nadà i nadà 
fi ns que fou rescatat. Tota una al·legoria sobre la seva vida. Russell, que moriria en 1970 amb 
quasi 98 anys, encara tindria temps de ser condemnat a dos mesos de presó en 1961 per les seves 
activitats en contra de la cursa armamentística, i de fundar en 1966 el Tribunal Russell contra 
els crims de la guerra del Vietnam. 

ANTONI DEFEZ

Tal com els ha dit el seu president, el tema sobre el qual parlaré aquesta nit es «Per què no 
sóc cristià». Potser fóra convenient, d’entrada, intentar aclarir què s’entén pel terme «cristià». 
Avui dia la majoria de la gent utilitza aquest mot d’una manera molt àmplia. Per a alguns 
fa referència únicament a una persona que procura viure una vida bona. En aquest sentit, 
suposo que hi hauria cristians en totes les sectes i credos; tanmateix, em sembla que aquest 
no és el signifi cat correcte de la paraula, si més no perquè això implicaria que tota la gent que 
no és cristiana –tots els budistes, els confucians, els mahometans, etc.– no intenta viure una 
vida bona. Per cristià jo no vull referir-me a qualsevol persona que intenta viure decentment 
d’acord amb el seu parer. Penso que s’ha de tenir una certa quantitat de creences concretes 
abans que algú pugui amb raó anomenar-se cristià. Aquesta paraula, a hores d’ara, no té un 
signifi cat tan complet com el tingué en les èpoques de sant Agustí i de sant Tomàs d’Aquino. 
En aquells temps, si un home deia que era cristià, hom sabia què hi volia dir. S’acceptava un 
conjunt complet de creences que estaven establertes amb gran precisió, i hom creia qualsevol 
simple síl·laba d’aquestes creences amb una total força de convicció. 

QUÈ ÉS UN CRISTIÀ?

Avui dia no és així. Hem de ser una mica més imprecisos en la nostra concepció del cris-
tianisme. Crec, no obstant, que hi ha dues coses diferents que són totalment essencials a 
qualsevol que digui de si mateix que és cristià. La primera és de naturalesa dogmàtica, a saber, 
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que hom ha de creure en Déu i en la immortalitat. Si vostè no creu en aquestes dues coses, 
penso que no pot dir correctament de si mateix que sigui cristià. A més, en segon lloc, i tal 
com indica el nom, s’ha de tenir alguna creença sobre Crist. Els mahometans, per exemple, 
també creuen en Déu i en la immortalitat i, no obstant això, no dirien de si mateixos que 
són cristians. Penso que s’ha de tenir, encara que sigui mínimament, la creença que Crist 
era, si no diví, almenys el millor i el més savi dels homes. Si algú no està disposat a creure tot 
això sobre Crist, no crec que tingui cap dret a dir de si mateix que és cristià. Per descomptat, 
hi ha un altre sentit que es pot trobar al Whitaker’s Almanack i als llibres de geografi a on és 
diu que la població del món es divideix en cristians, mahometans, budistes, fetitxistes, etc. 
I en aquest sentit tots nosaltres som cristians. Els llibres de geografi a ens hi inclouen a tots, 
però això és en un sentit purament geogràfi c, i suposo que podem ignorar-lo. Doncs bé, 
quan dic que jo no sóc cristià considero que he d’explicar dues coses diferents: d’entrada, per 
què no crec en Déu ni en la immortalitat; i dos: per què no crec que Crist fos el millor i el 
més savi dels homes, tot i que li concedeixo un grau molt elevat de bondat moral.

Si no fos pels reeixits esforços dels incrèduls del passat, jo no podria fer una defi nició 
tan elàstica del cristianisme. Com acabo de dir, antigament tenia una signifi cació molt més 
estricta. Per exemple, incloïa la creença en l’infern. Fins a una època molt recent, creure en 
el foc etern de l’infern era un element essencial de la fe cristiana. En aquest país, com vostès 
saben, deixà de ser-ne un element essencial a partir d’una decisió del Consell Privat, decisió 
de la qual dissentiren l’arquebisbe de Canterbury i l’arquebisbe de York. Tanmateix, ja que 
en aquest país la nostra religió és establerta per Llei del Parlament, el Consell Privat pogué 
imposar-se a llurs il·lustríssimes, i la creença en l’infern ja no és necessària per a ser cristià. 
En suma: jo no insistiré que un cristià hagi de creure en l’infern. 

L’EXISTÈNCIA DE DÉU

Comencem per la qüestió de l’existència de Déu. Aquesta és una qüestió extensa i impor-
tant, i si jo volgués ocupar-me’n adequadament, hauria de retenir-los aquí fi ns al dia del 
Judici, així, doncs, em perdonaran si la tracto d’una manera una mica resumida. Vostès 
saben, és clar, que l’Església Catòlica ha mantingut, com a dogma, que l’existència de Déu 
pot ser demostrada només amb el concurs de la raó. Aquest és un dogma un tant curiós; 
tanmateix, és un dels seus dogmes. El van haver d’introduir perquè, en certa època, els 
lliurepensadors adoptaren l’hàbit de dir que hi havia arguments concrets que la mera raó 
podia esgrimir contra l’existència de Déu, i clar, l’Església Catòlica sabia, com a qüestió 
de fe, que Déu existia. Els arguments i les raons en contra van ser presentats amb gran 
detall, i l’Església Catòlica sentí que havia d’aturar-los. En conseqüència, va establir que 
l’existència de Déu podia ser demostrada únicament amb l’exercici de la raó, i va oferir els 
que considerava que n’eren els arguments. Sens dubte, n’hi ha un munt, però jo únicament 
en consideraré uns quants.
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L’ARGUMENT DE LA PRIMERA CAUSA 

Potser el més simple i el més fàcil d’entendre és l’argument de la Primera Causa. (Hom manté 
que tot allò que veiem en aquest món té una causa, i que si ens remuntem més i més en la 
cadena de les causes haurem d’arribar a una Primera Causa, i que a aquesta Primera Causa 
hem de donar-li el nom de Déu.) Imagino que aquest argument no té avui dia molt de pes, 
perquè, d’entrada, causa ja no signifi ca el que abans signifi cava. Els fi lòsofs i els homes de 
ciència han refl exionat sobre el concepte de causa, i aquest en res té ja la vitalitat que solia 
tenir; però, deixant això de costat, és fàcil de veure que l’argument que hi ha d’haver una 
Primera Causa no pot tenir cap validesa. Puc dir-los que quan jo era jove i debatia aquestes 
qüestions molt seriosament amb mi mateix, durant un temps vaig acceptar l’argument de 
la Primera Causa, fi ns al dia que, amb 18 anys, vaig llegir l’Autobiografi a de John Stuart 
Mill, on vaig trobar la següent observació: «El meu pare m’ensenyà que la qüestió Qui em 
va fer? no podia ser contestada ja que suggereix immediatament la pregunta posterior Qui 
va fer a Déu?». 

Aquesta simple afi rmació em va mostrar, com encara penso, la fal·làcia de l’argument de 
la Primera Causa. Si tot ha de tenir una causa, llavors Déu ha de tenir-ne una també. I si pot 
existir alguna cosa sense causa, aquesta tant podria ser el món com Déu, de manera que aquell 
argument no pot tenir cap validesa. L’argument té la mateixa naturalesa que l’opinió d’aquell 
hindú que el món recolzava sobre un elefant, i que l’elefant recolzava sobre una tortuga; i quan 
li van preguntar: «I la tortuga?», l’hindú va respondre: «I si canviem de tema?». L’argument 
realment no és millor que això. No hi ha cap raó per la qual el món no pugui existir sense 
cap causa; ni, d’altra banda, tampoc hi ha cap raó perquè no hagi existit sempre. No hi ha 
cap raó per a suposar que el món hagi tingut en absolut un començament. En realitat, la 
idea que les coses han de tenir un inici és deguda a la pobresa de la nostra imaginació. Per 
tant, potser no necessito perdre més temps amb l’argument de la Primera Causa. 

L’ARGUMENT DE LA LLEI NATURAL

A més, tenim un argument molt comú derivat de la llei natural. Fou l’argument favorit 
del segle XVIII, especialment sota la infl uència de Sir Isaac Newton i la seva cosmogonia. 
La gent observava els planetes girant al voltant del sol d’acord amb la llei de la gravetat, 
i hom pensava que Déu havia establert que els planetes es moguessin d’una determinada 
manera, raó per la qual aquests ho feien així. Aquella era, sens dubte, una explicació senzilla 
i interessada que els estalviava el problema de buscar una explicació posterior de la llei de la 
gravetat. Avui dia nosaltres, seguint Einstein, expliquem la llei de la gravetat d’una manera 
una mica més complicada. 

No és la meva intenció fer una classe sobre la llei de la gravetat tal com la interpreta 
Einstein, ja que això també ens prendria una mica temps. Amb tot, cal dir que ja no es tracta 
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del tipus de llei natural que trobem en el sistema newtonià, en el qual, per alguna raó que 
ningú pot entendre, la natura es comportava d’una manera uniforme. No, ara sabem que una 
gran quantitat de coses que pensàvem que eren lleis naturals són, en realitat, convencions 
humanes. Sabem que fi ns i tot en les profunditats més remotes de l’espai sideral les iardes 
encara fan tres peus. Aquest és, sens dubte, un fet molt remarcable, però difícilment pot 
considerar-se una llei natural. I moltes altres coses que han estat considerades lleis naturals 
serien d’aquest tipus. Per contra, allí on obtenim algun coneixement del que fan realment 
els àtoms, trobem que ells estan molt menys subjectes a lleis del que la gent pensaria, i les 
lleis a les quals arribem són mitjanes estadístiques del mateix tipus de les que obtenim en 
casos d’atzar. Com tothom sap, hi ha una llei d’acord amb la qual si tu llances un dau només 
obtindràs el sis doble un cop cada trenta-sis llançaments, i no considerem que això sigui cap 
evidencia que la caiguda del dau estigui regulada per algun pla; al contrari, si el sis doble 
sortís sempre, sí que pensaríem que hi havia algun pla. Doncs bé, les lleis de la natura són 
d’aquesta mena en la majoria dels casos. Són mitjanes estadístiques, com si derivessin de les 
lleis de l’atzar; i això fa que tot l’assumpte de la llei natural sigui molt menys impressionant 
del que fou abans. 

I deixant de banda aquesta qüestió, que representa l’estat actual de la ciència però 
que demà podria canviar, la idea que les lleis naturals impliquen un legislador és deguda 
a una confusió entre lleis humanes i lleis naturals. Les lleis humanes són preceptes que 
obliguen a actuar de certa manera, preceptes que poden obeir-se o no; les lleis naturals, 
per contra, són una descripció de com les coses, de fet, es comporten. I per ser una mera 
descripció del que fan les coses, no és possible argüir que hi ha d’haver algú que els digui 
què han de fer, perquè fi ns i tot suposant que hi hagués algú, encara caldria respondre 
la qüestió de per què Déu va triar aquestes lleis i no unes altres. Si hom diu que ell 
simplement ho féu així per al seu plaer, sense cap altre motiu, aleshores haurem trobat 
quelcom que no està subjecte a la llei i, per tant, haurà estat interromput el curs de la 
llei natural. Si, com els teòlegs més ortodoxos, diem que per a totes les lleis que Déu ha 
triat, ell tenia alguna raó per a elegir aquestes i no unes altres –la raó seria, és clar, crear 
el millor univers possible, tot i que, en observar-lo, ningú ho diria–, si hi hagués alguna 
raó per a les lleis que Déu va atorgar, aleshores Déu estaria sotmès a la llei i, per tant, no 
obtindríem cap guany fent que Déu hi fos l’intermediari. En realitat, tindríem una llei 
exterior i anterior als edictes divins, i Déu no serviria als nostres propòsits perquè ell no 
seria el darrer legislador. Dit breument: tot aquest argument que arranca de la llei natural 
ja no té la força que solia tenir. 

Estic fent un viatge en el temps en la meva revisió d’aquests arguments: els arguments 
que eren utilitzats en favor de l’existència de Déu amb el temps han canviat el seu caràcter. 
En un començament eren arguments intel·lectualment sòlids que incorporaven certes 
fal·làcies ben defi nides, i en arribar l’època moderna han esdevingut menys respectables 
intel·lectualment i més i més infl uïts per una espècie de vaguetat moralitzadora.
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L’ARGUMENT DEL DISSENY 

El següent pas ens mena a l’argument del disseny. Vostès ja el coneixen: al món tot està fet 
de tal manera que hi puguem viure, i que si el món fos, encara que sigui, una mica diferent, 
no podríem. Aquest és l’argument del disseny. De vegades pren una forma ben curiosa: per 
exemple, s’ha dit que els conills tenen cues blanques perquè fos senzill disparar sobre ells. 
Desconec què hi pensarien els conills, però resulta fàcil fer una paròdia de l’argument. Tots 
vostès coneixen l’observació de Voltaire que òbviament el nas va ser dissenyat per a dur ulleres. 
Aquest tipus de paròdia no ha resultat tan forassenyada com podria haver semblat al segle 
XVIII, perquè a partir de Darwin hem entès molt millor per què les criatures vives s’han adaptat 
al seu medi. No és que el seu medi fos fet en funció d’elles, sinó que elles arribaren a ser-hi 
adequades, i aquesta és la base de l’adaptació. No hi ha cap evidència en favor del disseny.

Quan s’examina l’argument del disseny, és sorprenent comprovar que la gent pugui creure 
que aquest món, amb totes les coses que conté i amb tots els seus defectes, sigui el millor que 
l’omnipotència i l’omnisciència ha estat capaç de produir durant milions d’anys. Personal-
ment no ho puc creure pas. Pensen vostès, que de posseir l’omnipotència, l’omnisciència i 
milions d’anys per a perfeccionar el món, no podrien produir res millor que el Ku Klux Klan 
o els feixistes? A més a més, si s’accepten les lleis bàsiques de la ciència, s’ha de suposar que 
la vida humana i la vida en general en aquest planeta, arribat el moment, desapareixeran: 
és només una fase en la decadència del sistema solar. En una certa fase de decadència s’obté 
el tipus de condicions i temperatura, etc. que són propícies per al protoplasma, i hi ha vida 
durant un breu període de temps dins de l’existència del sistema solar. En la lluna veiem el 
tipus de cosa cap a la qual tendeix la terra –quelcom mort, fred i sense vida. 

Em diuen que aquesta classe d’idees és depriment, i que la gent de vegades diu que si 
ells ho creguessin no serien capaços de continuar vivint. No s’ho creguin: això no té sentit. 
Ningú realment es preocupà massa per allò que succeirà d’aquí a milions d’anys. Fins i tot si 
ells pensessin que hi estaran molt preocupats, s’enganyen a si mateixos. La gent es preocupa 
per coses més mundanes, o potser per una mala digestió; ningú, però, es considera realment 
i seriosament infeliç a causa del pensament que quelcom succeirà en aquest món d’ací a 
milions i milions d’anys. En conseqüència, malgrat que sens dubte sigui un trist pensament 
creure que la vida desapareixerà –si més no, crec que podem dir-ho, encara que de vegades 
quan veig què fa la gent amb les seves vides crec que es tracta quasi d’un consol–, això no 
és sufi cient per a considerar que la vida sigui miserable. Únicament fa que girem la nostra 
atenció cap a altres assumptes. 

ELS ARGUMENTS MORALS EN FAVOR DE LA DIVINITTAT

Assolim ara una fase posterior en el que jo qualifi co el descens intel·lectual que els teistes 
han fet en les seves argumentacions, i arribem al que s’anomenen els arguments morals de 
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l’existència de Déu. Com, per descomptat tots sabem, antigament hom solia utilitzar tres 
arguments intel·lectuals en favor de l’existència de Déu, dels quals Kant prescindí en Crítica 
de la raó pura; tanmateix, tan bon punt Kant en va prescindir, n’inventà un altre, un argu-
ment moral que el va convèncer. Ell era tal com és molta gent: en assumptes intel·lectuals 
era escèptic, però respecte dels assumptes morals creia implícitament en les màximes que 
havia rebut de la seva mare. Això il·lustra el que els psicoanalistes emfatitzen tant: que les 
associacions primeres tenen sobre nosaltres una força immensament més gran que no 
les que rebem després. 

Com he dit, Kant va inventar un nou argument moral en favor de l’existència de Déu, el 
qual fou sota posats diversos extremadament popular durant el segle XIX. Es presenta amb 
formes molt variades. Una consisteix a dir que no hi hauria distinció entre correcte i incorrecte 
si fos el cas que Déu no existís. De moment, no estic interessat amb el problema de si hi ha 
un diferència entre correcte i incorrecte, o si no n’hi ha; aquesta és una altra qüestió. Allò 
que ara m’interessa és que, acceptada aquesta diferència, un es troba en la situació següent: 
és aquesta diferència deguda a una decisió de Déu? Si ho és, llavors, per a Déu mateix, no 
hi hauria diferència entre correcte i incorrecte, i no serà ja una afi rmació signifi cativa dir 
que Déu és bo. Si diem, com fan els teòlegs, que Déu és bo, aleshores haurem de dir que 
allò correcte i allò incorrecte tenen algun signifi cat que és independent de la decisió de Déu, 
perquè les decisions de Déu seran bones, i no dolentes, independentment del simple fet que 
ell les hagi pres. Tanmateix, si un hom diu això, haurà de dir aleshores que no és únicament 
en funció de Déu que correcte i incorrecte existeixen, sinó que en la seva essència són en 
sentit lògic anteriors a Déu. Per descomptat, és possible dir, si es desitja, que hi havia un 
deïtat superior que donava ordres a Déu quan aquest va fer el món; o podria prendre’s el camí 
que alguns gnòstics van agafar –un camí que sovint jo he pensat de ser molt plausible– que, 
com a qüestió de fet, aquest món que nosaltres coneixem fou fet pel dimoni en un moment 
que Déu no mirava. Hi ha molt a dir en favor d’això, i jo penso refutar-ho.

  

L’ARGUMENT DE LA REPARACIÓ DE LA INJUSTÍCIA

Hi ha després una altra forma molt curiosa d’argument moral que és el següent: hom diu 
que l’existència de Déu és necessària per tal de fer justícia al món. En la part de l’univers 
que nosaltres coneixem regna una gran injustícia, i sovint els bons pateixen mentre que 
els dolents prosperen, i un hom a penes sap quina d’aquestes coses és més insuportable. 
Tanmateix, si ha d’existir la justícia a l’univers com un tot, cal suposar que una vida futura 
redreçarà el resultat de la vida aquí en la terra, i així hom diu que Déu ha d’existir i que 
hi ha d’haver cel i infern per tal que a la llarga imperi la justícia. Aquest és un argument 
molt curiós. Si es mira l’assumpte des d’un punt de vista científi c, diríem: «Després de tot, 
només conec aquest món. No en sé res, de la resta de l’univers, però, en tant que és possible 
discutir sobre probabilitats, podríem afi rmar que probablement aquest món n’és una simple 
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mostra, i si aquí hi ha injustícia, llavors la cosa més probable és que també hi hagi injustícia 
en qualsevol altre». 

Imaginem que tenim un caixó de taronges i que, en obrir-lo, trobem que tota la capa 
superior és de taronges podrides, aleshores no argumentaríem: «Les capes inferiors han d’estar 
bones, per compensar». Més aviat diríem: «Probablement tota la remesa està podrida», i això 
és precisament el que una persona amb mentalitat científi ca diria sobre l’univers. Ell diria: 
«Aquí, en aquest món, trobem una gran quantitat d’injustícies i, en tant que això és així, 
aquesta és una evidència per a suposar que la justícia no regna al món; i en conseqüència, 
això proporciona, ben mirat, un argument moral contra la deïtat i no a favor seu». Per des-
comptat, jo sé que aquesta mena d’arguments intel·lectuals sobre els quals he estat parlant 
no és realment allò que mou les persones. Allò que realment fa que la gent cregui en Déu 
no és en absolut cap argument intel·lectual. La major part de la gent creu en Déu a causa 
d’haver estat ensenyats a creure-hi des de la primera infància, i aquesta és la raó principal. A 
més, crec, la següent raó més poderosa és el desig de seguretat, una espècie de sentiment que 
hi hagi un germà major que tingui cura de nosaltres. Això hi té un paper molt important, 
i provoca el desig de la gent de creure en Déu.

EL CARÀCTER DE CRIST

Ara voldria dir algunes paraules sobre un tema que sovint penso que no és sufi cientment 
tractat pels racionalistes, i que és el problema de si Crist fou el millor i el més savi dels ho-
mes. Generalment s’accepta que tothom hi hauria d’estar d’acord. Jo no ho estic pas. Crec 
que hi ha molts sentits en els quals jo coincideixo amb Crist, molts més d’aquells amb els 
quals els cristians confessos hi coincideixen. No sé si jo podria acompanyar-lo al llarg de tot 
el camí, però podria anar amb ell molt més lluny del que podrien la majoria dels cristians 
declarats. Recordem que Ell va dir: «No oposeu resistència al greuge, ans, si algú us ferís a 
la galta dreta, lliureu-li també l’esquerra». Aquest no és un precepte nou o un nou principi. 
L’empraren Lao-Tsé i Buda uns cinc-cents o sis-cents anys abans de Crist, però aquest no és 
un principi que, de fet, acceptin els cristians. No tinc cap dubte que, per exemple, l’actual 
primer ministre* sigui un cristià sincer, però no els aconsello que vagin a pegar-li una bufe-
tada. Crec que podrien comprovar que ell pensa que aquest text tenia un sentit fi gurat. 

A més a més, n’hi ha un altre aspecte que considero excel·lent. Tots recordem que Crist 
digué: «No jutgeu si no voleu ser jutjats». No crec que aquest principi estigui de moda en 
els tribunals dels països cristians. En la meva vida he tingut ocasió de conèixer molts jutges 
que eren sincers cristians, i cap d’ells no sentia que en allò que feia actués en contra dels 
principis cristians. Igualment, Crist diu: «A qui et demani, dóna-li; i no li donis l’esquena 
a aquell que vol de tu un préstec». Aquest és un molt bon principi. 

* Stanley Baldwin.
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El seu president ens ha recordat que no estem aquí per parlar de política, però jo no 

puc estar-me d’observar que les darreres eleccions generals es disputaren al voltant de la 
qüestió de si era o no desitjable donar l’esquena a aquells que volen demanar-nos prestat, 
de manera que podem assumir que els liberals i els conservadors d’aquest país són persones 
que no estan d’acord amb les ensenyances de Crist, ja que en aquella ocasió, certament, se 
n’apartaren molt emfàticament. 

I encara hi ha una altra màxima de Crist que considero molt valuosa, però que no trobo 
que tingui molt de predicament entre alguns del nostres amics cristians. Ell diu: «Si vols ser 
perfecte, vés, ven tot el que tinguis, i dóna-ho als pobres». És una màxima excel·lent, però, 
com dic, no és molt practicada. Penso que totes aquestes són bones màximes, malgrat que 
una mica difícils de dur a terme. Jo no pretenc dir que jo mateix les practiqui; i, ben mirat, 
no tindria per què fer-ho, cosa que de cap manera valdria per a un cristià.

DEFECTES DE LES ENSENYANCES DE CRIST

Un cop reconeguda l’excel·lència d’aquestes màximes, m’ocuparé de certs aspectes respecte 
dels quals no crec que sigui possible acceptar el caràcter suprem de la saviesa i de la bondat 
de Crist, tal com ens són descrites als Evangelis, i he dir que aquí no es tracta d’una qüestió 
històrica. Històricament, és més que dubtós que Crist mai existís, i, si hagués existit, nosaltres 
no sabríem res sobre Ell, de manera que jo no estic pas interessat en qüestions històriques, 
les quals són força difícils. El meu interès és amb Crist tal com apareix als Evangelis, tot 
acceptant la narració dels Evangelis tal com se’ns presenta, i aquí és possible trobar algunes 
coses que no semblen massa sàvies. D’una banda, Ell pensava certament que el seu segon 
adveniment s’escauria entre núvols de glòria abans que morissen les persones que en aquell 
temps vivien amb Ell. Hi ha molts textos que demostren això. Per exemple, Ell deia: «No 
acabareu de recórrer les ciutats d’Israel abans que el Fill de l’Home torni». I després afegia: 
«Aquí hi ha alguns que no han de morir abans que el Fill de l’Home instauri el seu regne»; i 
hi ha molts llocs on és força clar que Ell creia que el seu segon adveniment s’escauria durant 
la vida de molts d’aquells que vivien en aquell temps. 

Aquesta era la creença dels seus primers deixebles, i fou la base de bona part del seu 
ensenyament moral. Quan digué «No passeu ànsia pel dia de demà», i coses d’aquest estil, 
era en bona mesura perquè Ell pensava que el segon adveniment estava molt pròxim i els 
assumptes mundans no tenien gaire importància. De fet, jo he conegut alguns cristians que 
creien que el segon adveniment era imminent. I sé d’un sacerdot que va aterrir terriblement la 
seva comunitat dient que el segon adveniment era a tocar, malgrat que tots van quedar molt 
consolats en veure que estava plantant arbres al seu jardí. Els primers cristians realment ho 
creien, i ells s’abstenien de coses com plantar arbres als jardins, ja que acceptaven la creença 
de Crist sobre la imminència del segon adveniment. Pel que fa a aquesta qüestió, Ell no era 
tan savi com alguna gent ho ha estat, i certament Ell no era superlativament savi. 



118
EL PROBLEMA MORAL

Passem ara en les qüestions morals. Al meu parer, hi ha un defecte molt seriós en el caràc-
ter moral de Crist, i és que Ell creia en l’infern. Penso que cap persona que sigui de debò 
profundament humana pot creure en un càstig etern. Certament, Crist, tal com és descrit 
als Evangelis, va creure en un càstig etern, i és possible trobar-hi en repetides ocasions una 
fúria de venjança contra aquella gent que no escoltava els seus sermons, actitud que no és 
infreqüent entre els predicadors i que, ben mirat, dista molt de ser d’una excel·lència suprema. 
Per exemple, nosaltres no trobem aquesta actitud en Sòcrates, qui és amable i suau amb els 
qui no l’escolten. I això, al meu entendre, és molt més digne d’un savi que la indignació. 
Segurament, tothom recorda els tipus de coses que Sòcrates deia quan estava morint-se, i la 
classe de coses que generalment deia a la gent que no estava d’acord amb ell.

Als Evangelis és possible trobar que Crist digué: «Serps, raça d’escurçons, com podreu 
escapar del foc de l’infern?». Ho deia a aquells a qui no agradaven els seus sermons. A pa-
rer meu, aquest no és realment el millor to, i hi trobem moltes coses d’aquest estil sobre 
l’infern. Hi ha, és clar, el conegut text sobre el pecat contra l’Esperit Sant: «Qualsevol que 
parli contra l’Esperit Sant no serà perdonat ni en aquest món ni en el món que vindrà». 
Aquest text ha provocat una enorme quantitat de misèria al món, ja que gent ben diversa 
ha imaginat haver comès el pecat contra l’Esperit Sant, i pensaven que no serien perdonats 
ni en aquest món ni en l’altre. Realment, no crec que una persona amb un adequat grau de 
benevolència atribueixi al món pors i terrors d’aquesta mena.

Més endavant, diu Crist: «El Fill de l’Home enviarà quatre dels seus àngels, i aquests 
trauran del seu regne totes les coses que ofenen i aquells que cometen iniquitat, i els llançarà 
en un forn de foc. Allí serà tot gemecs i cruixir de dents». I continua estenent-se amb els 
gemecs i el cruixir de dents. Això va repetint-se versicle rere versicle, i és prou evident al 
lector que hi ha un cert plaer a contemplar els gemecs i el cruixir de dents, ja que si no fos 
així, no hi apareixerien tan freqüentment. A més, segur que vostès recorden allò de les ovelles 
i els cabrits, a saber, que en el segon adveniment per tal de separar les ovelles dels cabrits Ell 
dirà als cabrits: «Aparteu-vos de mi, maleïts: aneu al foc etern». I continua dient: «I aquests 
aniran al foc etern». Aleshores, diu un altre cop: «Si la teva mà és motiu d’escàndol, talla-
te-la, perquè és preferible viure mutilat que anar a l’infern amb dues mans, al foc que mai 
s’apagarà, on la calor no minva ni el foc s’extingeix». Ho repeteix una vegada i una altra. I 
he de dir que penso que tota aquesta doctrina, que el foc de l’infern és un càstig per al pecat, 
és una doctrina cruel. És una doctrina que va introduir la crueltat al món, i va donar al món 
generacions de tortura cruel. I hem de considerar el Crist dels Evangelis, si acceptem allò 
que en diuen els seus cronistes, com a responsable en part d’aquest situació. 

Hi ha altres coses de menor importància. Tenim l’exemple dels porcs de Gadar, on cer-
tament no fou molt compassiu amb els porcs en fi car-los a dins els dimonis i fer-los córrer 
turó avall fi ns a la mar. Com deuen recordar, Ell era omnipotent i podia haver fet que els 
dimonis simplement se n’anessin, però no, Ell decidí posar-los dins dels porcs. I tenim la 
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curiosa història de la fi guera, la qual sempre m’ha intrigat força. Recorden què succeí amb la 
fi guera: «Tingué gana i, veient al lluny una fi guera amb fulles, s’hi acostà content de poder 
trobar allí alguna cosa de menjar; però quan hi arribà no va trobar més que fulles, ja que 
encara no era època de fi gues. I Jesús parlant a la fi guera digué: «Mai mengi ningú fruits de 
tu» ... i Pere ... li contestà: «Mestre, mira com s’ha assecat la fi guera que acabes de maleir»». 
Aquesta és una història molt curiosa, perquè no era l’època correcta de l’any per a les fi gues 
i, per tant, no es podia culpar l’arbre. No puc trobar que, ni en matèria de saviesa ni en 
matèria de virtut, Crist estigui tan alt com altres personatges de la història. En aquest sentit, 
jo posaria Buda i Sòcrates per damunt d’ell.

 

EL FACTOR EMOCIONAL

Com he dit abans, no crec que la raó autèntica perquè la gent accepti la religió tingui res 
a veure amb els arguments. La religió s’accepta per motius emocionals. Sovint es diu que 
atacar la religió és quelcom molt equivocat perquè la religió fa els homes virtuosos. Així es 
diu, però jo no ho he observat pas. Vostès coneixen, sens dubte, la paròdia que d’aquest 
argument fa Samuel Butler al seu llibre Erewhon Revisited. Deuen recordar que a Erewhon 
hi ha un tal Higgs que arriba a un país remot i, després de passar-hi algun temps, l’aban-
dona en un globus. Vint anys més tard, ell hi retorna i troba una nova religió en la qual ell 
mateix és adorat sota el nom d’«El Nen Sol» que, hom diu, va ascendir al cel. Descobreix 
que la festa de l’Ascensió és a punt de celebrar-se i sent que els professors Hanky i Panky 
es diuen l’un a l’altre que ells mai no han vist Higgs, i que esperen no veure’l mai, tot i ser 
els summes sacerdots de la religió del Nen Sol. Higgs s’indigna força, i acostant-s’hi els diu: 
«Desemmascararé tota aquesta farsa i diré al poble d’Erewhon que el Nen Sol només era 
jo, l’home Higgs, i que vaig marxar en un globus». Aquells contestaren: «No hauries de fer 
això, perquè tota la moral d’aquest país gira al voltant d’aquest mite i, si ells alguna vegada 
sabessin que tu no vares ascendir al cel, es tornarien dolents». I així el van persuadir i ell va 
desaparèixer silenciosament.

Aquesta és la idea –que nosaltres ens tornaríem dolents si no acceptàvem la religió cristiana. 
A mi em sembla que de la gent que l’accepta la majoria ha estat extremadament dolenta. I 
això és un fet que cal tenir en compte: en qualsevol època a mesura que la religió ha estat 
més intensa i més profundes les creences dogmàtiques, més gran ha estat la crueltat i pitjors 
les condicions de vida. En l’anomenada edat de la fe, quan els homes realment creien la 
religió cristiana en tota la seva plenitud, hi hagué la Inquisició, amb totes les seves tortures. 
Hi hagué molts milions de dones desafortunades cremades com a bruixes, i tota mena de 
crueltats practicades en tota classe de persones en nom de la religió.

En observar el món, és possible trobar que qualsevol petit avanç en el progrés del sentiment 
humà, que tota millora en la llei criminal, que tot pas en la disminució de les guerres, que 
tota acció cap a un millor tracte de les races de color, o fi ns i tot en la minva de l’esclavitud, 
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que tot progrés moral que hi ha hagut al món han estat obstaculitzats constantment per les 
esglésies organitzades del món. Afi rmo amb tota la intenció que la religió cristiana, en tant que 
organitzada en esglésies, ha estat i encara és el principal enemic del progrés moral del món.

DE COM LES ESGLÉSIES HAN RETARDAT EL PROGRÉS

Algú podria pensar que vaig massa lluny quan dic que encara és així, però no ho crec pas. 
N’hi haurà prou amb un exemple, i vostès hi estaran d’acord amb mi si el menciono. No és 
un fet agradable, però les esglésies m’obliguen a presentar fets que no són agradables. Suposem 
que en aquest món on vivim avui una jove sense experiència es casa amb un home sifi lític; 
en aquest cas l’Església catòlica diria: «Aquest és un sagrament indissoluble: heu d’estar junts 
tota la vida». I la dona no podrà prendre cap mesura de cap tipus per tal de no donar a llum 
fi lls sifi lítics. Això és el que l’Església Catòlica diu. Al meu parer, és una crueltat diabòlica, i 
ningú la compassió del qual hagi estat deformada pel dogma, o la naturalesa moral del qual 
no sigui absolutament insensible al sofriment, podria mantenir que és correcte i adequat 
que aquest estat de coses continuï.

Això és només un exemple, però hi ha moltes altres maneres com actualment l’Església, 
a través de la seva insistència en allò que ha decidit anomenar moralitat, causa patiments 
immerescuts i innecessaris a tota mena de gent. I per descomptat, s’oposa encara en bona part 
al progrés i millorament de tots els mitjans que disminuirien el patiment al món, perquè ha 
triat considerar com a moralitat un cert conjunt d’estretes regles de conducta que res tenen 
a veure amb la felicitat humana. I quan un hom diu que això o allò s’hauria de fer perquè 
contribueix a la felicitat humana, ells pensen que això no importa en absolut. «Què té a 
veure la felicitat amb la moral? La fi nalitat de la moral no és fer feliç la gent».

LA POR, FONAMENT DE LA RELIGIÓ

Crec que la religió es basa primàriament i fonamentalment en la por. En part, és el terror 
davant d’allò desconegut i, en part, com ja he dit, el desig de sentir que tenim un germà 
major que ens protegeix en tots els nostres problemes i confl ictes. La por és la base de tot 
–la por d’allò misteriós, la por del fracàs, la por de la mort. La por és l’origen de la crueltat 
i, per tant, no és sorprenent que crueltat i religió hagin anat de la mà. I és que la por és 
la base d’ambdues. Podem ara començar a entendre una mica les coses d’aquest món i un 
poc a dominar-les gràcies a la ciència, que s’ha obert pas enfrontant-se a la religió cristiana, 
contra les esglésies, i davant l’oposició de tots els vells preceptes. La ciència pot ajudar a 
alliberar-nos d’aquesta por covarda en què la humanitat ha viscut durant moltes generacions. 
La ciència pot ensenyar-nos, i crec que el nostre cor també, a no buscar ajudes imaginàries, 
a no inventar aliats celestials, sinó més aviat a fer amb els nostres esforços que aquest món 
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sigui un lloc on puguem viure, en comptes de ser allò que les esglésies han fet d’ell al llarg 
de tots aquests segles.

QUÈ HEM DE FER

Hem de mantenir-nos drets i mirar el món a la cara –les seves coses bones i les dolentes, 
les belles i les lletges–; veure el món tal com és i no tenir-ne por. Dominar el món amb la 
intel·ligència i no estar simplement sotmès al terror que ens provoca. Tota la concepció de 
Déu és una concepció que deriva de l’antic despotisme oriental, la qual concepció és indigna 
d’homes lliures. Quan a l’església sentim que la gent s’humilia i diu de si mateixa que són 
pecadors miserables i coses per l’estil, això sembla menyspreable i indigne d’éssers humans 
que es respecten a si mateixos. Hem de mantenir-nos drets i mirar el món a la cara. Hem 
de fer del món el millor que puguem fer, i si no és tan bo com voldríem, amb tot, encara 
serà millor del que aquells altres n’han fet en tots aquest segles. Un bon món necessita 
coneixement, benevolència i coratge; no un penedit anhel del passat, ni posar bastons a les 
rodes del pensament amb paraules pronunciades fa molt de temps per homes ignorants. 
Cal una mirada no atemorida i una intel·ligència lliure. Cal tenir esperança en el futur, no 
estar mirant tot el temps a un passat que és mort, un passat que confi em serà superat pel 
futur que la nostra intel·ligència pot crear. 

Traducció d’Antoni Defez
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L’Associació Internacional de Treballadors, la Primera Internacional, presentà el 28 de gener 
de 1865 aquest escrit a l’ambaixador del Estats Units a Londres, Charles Francis Adams. L’autor 
del missatge era Karl Marx, com es desprèn de les actes del Consell Central (o General) de l’AIT 
del 19 de novembre de 1864: 

El Dr. Marx presentà l’informe del subcomitè i també un esborrany del missatge que s’havia redactat 
per a trametre’l al poble d’Amèrica felicitant-lo per la reelecció d’Abraham Lincoln com a president. 
Fou aprovat per unanimitat [...] Després tingué lloc una prolongada discussió sobre el procediment 
per a presentar el missatge i la conveniència o no d’incloure un parlamentari en la delegació; molts 
membres del Consell s’hi oposaren al·legant que els treballadors havien de comptar només amb les seues 
forces i no buscar ajuda aliena... Llavors es va proposar i aprovar per unanimitat que el secretari es 
posés en contacte amb el plenipotenciari dels Estats Units per demanar-li hora per a rebre la delegació, 
delegació integrada pels membres del Consell Central. 

El text del missatge l’havia escrit Marx entre el 22 i el 29 de novembre de 1864, i fou publicat 
per primera vegada a The Bee-Hive Newspaper núm, 169, 7 de novembre 1865. 

La reelecció de Lincoln com a president, en un moment d’altra banda crucial de la guerra 
civil americana en què es dilucidava, entre altres coses, el règim social del país i la seua integri-
tat territorial, tingué una signifi cació extraordinària, i és interessant observar la lectura, plena 
d’esperances, que en feia la Primera Internacional. Quasi segle i mig després, en un moment 
en què l’elecció d’un nou president americà ha aixecat també grans esperances, ens ha semblat 
oportú adduir aquest vell escrit, en el qual destaca, entre altres coses, el grau de confi ança entre 
l’obrerisme de la Internacional i la democràcia americana, entre aquests primers socialistes i 
l’esperit republicà i de progrés dels Estats Units.

G. M.

Missatge a Abraham Lincoln

Karl Marx
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MISSATGE DE L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 

DE TREBALLADORS A ABRAHAM LINCOLN, 
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA

Senyor,

Felicitem de cor el poble americà per la vostra reelecció amb una àmplia majoria. Si la 
consigna moderada de la vostra primera elecció havia estat la resistència enfront del Poder 
Esclavista, ara el crit de guerra triomfant de la reelecció era: Mort a l’Esclavisme!

Des del començament de la titànica batalla a Amèrica, els treballadors d’Europa han 
sentit instintivament que els destins de la seua classe estaven lligats a la bandera estelada. 
¿Que potser la contesa pels territoris que encetà la dramàtica epopeia no havia de decidir 
si el sòl verge dels immensos espais seria ofert al treball dels emigrants o prostituït pel pas 
feixuc dels tractants d’esclaus?

Quan una oligarquia de 300.000 propietaris d’esclaus gosà per primera vegada en els 
annals de la història universal d’escriure la paraula «esclavitud» en l’estendard d’una rebel·lió 
armada, quan als mateixos llocs on va nàixer, fa quasi un segle, la idea d’una gran República 
Democràtica, allà on es va proclamar la primera Declaració dels Drets de l’Home i es va 
donar el primer impuls a la revolució europea del segle XVIII, quan en aquests mateixos llocs 
la contrarevolució no dubtava a vanagloriar-se amb sistemàtica perseverança de la derogació 
de «les idees mantingudes en l’època de formació de la vella constitució» i manifestava que 
l’esclavitud era «una institució benèfi ca» i, més encara, la solució comprovada al gran pro-
blema de «la relació entre capital i treball», i proclamava cínicament que la propietat sobre 
l’home era «la pedra angular del nou edifi ci», quan tot això s’esdevenia, les classes treballa-
dores d’Europa entengueren tot d’una, fi ns i tot abans que la presa de partit enfervorida de 
les classes superiors a favor de l’aristocràcia confederada els servís de llòbrec advertiment, 
que la rebel·lió dels esclavistes era el toc de sometent per a una croada general de la propie-
tat contra el treball, i que els treballadors, les seues esperances de futur, i fi ns i tot les seues 
conquistes passades, estaven en joc en aquesta tremenda lluita a l’altra banda de l’Atlàntic. 
A tot arreu aguantaren, doncs, pacientment els destrets que els va imposar la crisi del cotó, 
s’oposaren enèrgicament a la intervenció proesclavista dels seus superiors i, en molts països 
d’Europa, contribuïren amb la seua quota de sang a la bona causa.

Mentre els treballadors, la veritable força política del Nord, permetien que l’esclavitud 
embrutés la seua pròpia República, mentre es vantaven davant del negre, a qui hom comprava 
i venia sense que ningú li’n preguntés l’opinió, de l’alta prerrogativa del treballador blanc 
de vendre’s per si mateix i triar el seu amo, eren incapaços d’atènyer la veritable llibertat del 
treball o de donar suport als seus germans d’Europa en la seua lluita per l’emancipació; però 
aquest obstacle al progrés ha estat escombrat per la marea vermella de la guerra civil. 

Els treballadors d’Europa estan segurs que així com la Guerra d’Independència americana 
obrí una nova era d’ascendent de la classe mitjana, la Guerra Antiesclavista farà el mateix 
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per a les classes treballadores. Consideren un presagi de l’època que ha de venir el fet que 
corresponga a Abraham Lincoln, el fi ll resolut de la classe treballadora, la missió d’aconduir 
el seu país en la lluita sense parió per alliberar una raça encadenada i la reconstrucció d’un 
món social.

Signat en representació de l’Associació Internacional de Treballadors, el Consell 
Central:

Longmaid, Worley, Whitlock, Fox, Blackmore, Hartwell, Pidgeon, Lucraft, Weston, Dell, 
Nieass, Shaw, Lake, Buckley, Osbourne, Howell, Carter, Wheeler, Stainsby, Morgan, Grossmith, 
Dick, Denoual, Jourdain, Morrissot, Leroux, Bordage, Bocquet, Talandier, Dupont, L. Wolff, 
Aldovrandi, Lama, Solustri, Nusperli, Eccarius, Wolff, Kessner, Pfander, Lochner, Kaub, Bolleter, 
Rybczinski, Hansen, Schantzenbach, Smales, Cornelius, Petersen, Otto, Bagnagatti, Setacci; 
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RESPOSTA DE L’AMBAIXADOR ADAMS

Legació dels Estats Units 
Londres, 28 gener 1865

Senyor,

Escric per informar-lo que el missatge del Consell Central de la seua Associació, que 
fou degudament tramès a través d’aquesta Legació al president dels Estats Units, ha estat 
rebut per aquest.

En la mesura que els sentiments que s’hi expressen són personals, són acceptats per ell 
amb el desig sincer i delerós de poder mostrar-se digne de la confi ança que han dipositat 
recentment en ell els seus conciutadans i tants amics de la humanitat i del progrés d’arreu 
del món.

El govern dels Estats Units té clara consciència que la seua política no és ni pot ser reac -
cionària, però alhora s’identifi ca amb l’orientació que va adoptar des del començament 
d’abstenir-se a tot arreu d’activitats propagandístiques i d’intervenir al marge de la llei. Aspira 
a fer igual i exacta justícia a tots els estats i a tots els homes i confi a en els efectes benèfi cs 
d’aquest esforç per tal d’aconseguir el suport al país i el respecte i les relacions basades en la 
bona voluntat arreu del món.
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Les nacions no existeixen per a elles a soles, sinó per a promoure el benestar i la felicitat 

de la humanitat mitjançant la col·laboració benvolent i l’exemple. Així contemplen els Estats 
Units la seua causa en el present confl icte amb l’esclavisme, tot considerant que revoltar-s’hi 
és la causa del gènere humà i, sens dubte, el testimoni dels treballadors d’Europa en el sentit 
que l’actitud nacional compta amb la seua aprovació esclarida i sincera simpatia constitueix 
un motiu d’encoratjament per a perseverar en aquesta comesa.

El seu segur servidor,

Charles Francis Adams
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L’any 1947, Josep Pla es va retirar al 
mas que posseïa la família a Llofriu. El Pla 
viatger, cronista, poliglot i internacional 
que s’havia format en els seus periples com 
a corresponsal a París, Berlín i Roma, a 
poc a poc va donar pas a un altre Pla –que 
és cert que ja existia, però que no s’havia 
manifestat plenament–, més arrelat al seu 
paisatge, a la seua terra de l’Empordà. Sense 
la contesa de la guerra civil, i tots els avatars 
que va passar la família Pla, ben possible-
ment la trajectòria de l’autor d’El quadern 
gris hauria estat una altra de ben diferent 
(«La guerra civil fou per a mi un xoc tan 
enorme, que encara no puc entendre el que 

Martí Domínguez és biòleg, periodista i escriptor, 
director de la revista Mètode. És autor, entre 
altres obres, de les novel·les Les confi dències 
del comte de Buffon (1997), El secret de Goethe 
(1999) i El reton de Voltaire (2007).

ha passat» va escriure en Per passar l’estona). 
La guerra va posar fi  a moltes de les expecta-
tives planianes i el Josep Pla que coneixem 
és el resultat d’aquestes dues grans pulsions 
vitals: de la seua activa època de viatger i 
de lector exigent (amb l’adoctrinament 
d’Eugeni d’Ors, es va convertir en un dels 
millors lectors i propagadors dels moralistes 
francesos) i del seu període de tancament a 
l’Empordà. La seua obra és, en aquest punt, 
el fruit d’aquesta combinació d’elements, 
d’unes lectures variades i obertes a la mo-
dernitat, i de l’assimilació d’un paisatge i 
d’una cultura d’una mediterraneïtat difí-
cilment superables. D’alguna manera, en 
Pla es donen la mà el classicisme (aquell 
classicisme que buscaren Winckelmann 
i Goethe per Itàlia) i un profund interès 
per la naturalesa humana, que abraça de 
Montaigne, Pascal, La Bruyère, Joubert, 
Chamfort, al seu estimat Jules Renard. Fins 

Josep Pla i la natura

Martí Domínguez

Els meus escrits m’han permès d’enfrontar-me amb les coses que 
m’agraden: descriure un paisatge, l’enigma del mar, espiar la insensatesa 
de la vida dels homes i les dones, trobar l’adjectiu al vol d’un ocell, a les 
corbes d’una noia jove, què dir davant de la petulància d’una fl or.

JOSEP PLA1 

Els escriptors lligats a la natura han produït tot un tipus peculiar de 
literatura a través de la història de la humanitat.

JOSEP MARIA CASTELLET2
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a l’extrem que en El quadern gris va escriure 
referint-se als moralistes francesos: «Jo sento 
que per anys que passin no els oblidaré. 
La seua lectura fou com un impacte en el 
punt precís».3

És això el que fa la seua obra tan sug-
gerent: aquell «impacte» en el punt precís. 
Quan descriu el seu país, ho fa des d’aquesta 
perspectiva civilitzadora, tot és un cant a l’è-
xit de l’home sobre la natura, sobre el Gran 
Animal de la Naturalesa, per emprar la seua 
curiosa nomenclatura. I quan descriu els 
elements que moblen aquest paisatge tan 
bell de l’Empordà, ho passa pel sedàs de 
les lectures, i d’aquesta manera el pagès, el 
pescador, el barber, l’amic de cafè amb el 
que fa petar la conversa, prenen de sobte 
una substància que l’allunya d’allò intrans-
cendent. Hi ha en la mirada de Josep Pla 
una acuïtat, una educació, una capacitat 
d’escandallatge, que dota de seguida la més 
mínima descripció humana d’uns matisos, 
d’uns relleus, que resulten admirables i 
profundament entretinguts. Els caràcters 
que va descrivint en els seus Homenots tenen 
sempre vigència, perquè a més de la vàlua 
del retratat –tant se val que siga un poeta 
com Carner o un pintor com Josep Maria 
Sert–, la magnitud d’allò descrit (la capaci-
tat d’augment d’una imatge) ens copsa de 
seguida l’atenció. En aquest sentit, recorda 
una mica aquell avís del comte de Buffon, 
quan en el Discurs sobre l’estil advertia: 
«Les obres ben escrites són les úniques que 
sobreviuran, perquè la singularitat dels 
fets o dels descobriments no són garanties 
d’immortalitat».

La transcendència de l’obra planiana rau 
doncs en la solidesa de la seua prosa. Els 
fets o els descobriments tenen quasi sempre 
un caràcter secundari, subaltern, fi ns i tot 
anecdòtic. Josep Pla no dubta a prendre 

d’ací i d’allà –d’una manera stendhaliana– i 
adaptar-lo al seu interès. Vull dir amb això, 
i sense entrar en la discussió de si allò és o 
no plagi, que per a Josep Pla els «descobri-
ments» tenien en el fons una importància 
menor. No era un rigorós investigador de 
camp, ni un erudit de biblioteca, ni tan sols 
un bibliòman com va ser Joan Fuster (la 
seua biblioteca, que es conserva a Palafru-
gell, és més aviat curta i una mica decebe-
dora). Pla viu de les vivències, de les lectures 
variades i desordenades, i, sobretot, del que 
recorda, però no construeix ni un biblioteca 
important que li servesca per a assessorar-se 
i produir obres de calat erudit, ni al mateix 
temps manté un contacte actiu amb el món 
universitari i investigador, pel qual té una 
especial animadversió. En el fons, és un 
grafòman, un home amb la necessitat vital 
d’escriure, i de posar en el text la seua in-
confusible manera de veure les coses, que ja 
hem dit que és una excel·lidora simbiosi de 
classicisme mediterrani i d’afrancesament. 
En aquest sentit, l’observació de Joan 
Fuster en el pròleg de les obres completes 
que Josep Pla de vegades escriu malament 
(«Pla no és un estilista. La seua prosa resulta 
incorrecta») és del tot injusta.4 En Pla tot –o 
quasi tot– es basteix des de la seua poderosa 
i resistent facilitat d’escriptura, i en una 
constant recerca estilística.

Josep Pla en aquest sentit intenta plas-
mar la Catalunya insòlita (com faria el seu 
estimat Nogués). Ja sabem l’admiració que 
tenia per Stendhal, i pel seu mirall fi dedigne 
i revelador. Els germans Goncourt, en un 
dels pensaments dels Journals, indiquen que 
un escriptor ha de ser com la policia, ha de 
ser a tot arreu de l’obra però d’una manera 
sempre invisible. En fi , alguna cosa d’això 
hi ha en l’obra de Pla, que intenta descriure 
la substància més bàsica i profunda del seu 
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país, en principi sense manifestar massa la 
seua opinió (encara que açò és molt dis -
cutible, com tot seguit veurem). Ho escriu 
en diverses ocasions: «És molt més difícil 
descriure que opinar. Infi nitament més. 
A la vista d’això, tothom opina».5 Pla in-
tenta allunyar-se d’aquesta logomàquia 
opinadora, de tota aquesta verbositat fútil, 
i busca de copsar, d’enregistrar, com un 
naturalista amb el vol d’un ocell o amb les 
«petulàncies» d’una fl or, les pulsions vitals 
del seu país. Això, unit a la pruïja grafòma-
na, el condueix a «descriure-ho tot». Com 
indica Joan Fuster en el pròleg a les obres 
completes: 

Ho ha descrit, o escrit tot: la mòdica anèc-
dota del cafè de Palafrugell, una frase capta-
da al vol, les peripècies d’un viatge, els trets 
de qualsevol cara, un color fugaç del cel, 
la política i les collites, la xafarderia d’una 
tertúlia, una escena de carrer, literalment 
tot. No hi ha res que sigui insignifi cant per 
a ell com a matèria d’estudi. 6

JOSEP PLA 
I LA REALITAT TERRESTRE

En Josep Pla no hi ha, doncs, un romàn-
tic, ni un líric, ni un fi lòsof (en el sentit 
més escolàstic). En realitat, tot allò que és 
una mica amanerat, sensible, edulcorat, 
l’emprenya en gran manera. Això també 
és resultat del seu caràcter i de l’admiració 
pels moralistes francesos: 

És sorprenent que un país que ha donat el 
bloc impressionant dels moralistes –al meu 
entendre el punt més alt de la literatura 
francesa– hagi segregat també, a bell raig, 
la literatura romàntica. Els romàntics fran-

cesos: quin bluf, quina ampul·lositat, quina 
vanitat personal!7 

Musset, Lamartine, Victor Hugo, els me -
nysprea sempre que pot. Al costat d’un car-
denal de Retz, li semblen «prims com una 
orella de gat». Pla s’allunya d’evocacions, 
de sentimentalismes wertherians (la lleu-
gera animadversió goethiana prové de la 
tírria que li té al Werther), i es concentra en 
la descripció naturalista de la constitució 
humana i del seu ambient: 

En la literatura francesa hi ha una tradició 
d’observadors de la constitució humana, de 
l’animalitat més complexa que ha creat la 
civilització d’aquests països, dels propòsits 
i de les reaccions dels homes i de les dones 
–del que s’anomena moral, en defi nitiva.8

Aquesta tradició d’observador de «l’ani -
malitat» és la que segueix Josep Pla. I l’a-
nimal que li interessa és l’humà. En aquest 
sentit, el catàleg d’éssers curiosos que acon-
segueix reunir en els seus escrits és veritable-
ment formidable. Des de l’intel·lectual fi ns 
al pescador, des de l’artista fi ns al pagès o al 
barber. La resta de la zoologia desperta en 
ell poca curiositat, i la seua percepció de la 
natura no s’allunya gaire de la que en tenen 
els pagesos, on tot allò inútil és menyspreat i 
ràpidament esporgat. Aquesta concepció la 
desenvolupa al llarg de tots els seus escrits, 
com ara en Les hores, on de manera ben 
especial busca de captar, amb una actitud 
costumista, la vida natural del seu país: 

Aquest llibre representa un calendari més 
o menys líric, més o menys poètic; però 
com que el llibre està escrit en prosa, no 
s’acaba de desprendre mai de la realitat 
més terrestre.9
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rossinyol. En la seua peculiar visió del 
món natural, el rossinyol acompanya el 
seu noctambulisme («eren dos quart de 
quatre de la matinada»), i malgrat aquella 
«eterna monotonia», el considera una mena 
d’aliat. El rossinyol, com també el mussol, 
li fa companyia en les llargues nits de feina 
o de divagació etílica. Això el condueix a 
agosarades especulacions, com ara que és un 
gurmet, i menja «com un senyor»:

Els cucs de la terra, que deu de trobar gus-
tosíssims i, per postres, les cireres acabades 
d’arribar, que són una mica verdals i, per 
tant, àcides. La substantivitat bàsica dels 
cucs i el punt àcid de la fruita, ¿no són, en 
defi nitiva, el fonament de tota cuina possi-
ble i de la burgesa per antonomàsia?12

És clar que els rossinyols són insectívors, 
i que poques vegades empaiten les cireres 
(com sí que fan els oriols). No obstant 
això, a Josep Pla això no sembla importar-li 
gaire, i la seua imatge mental de les coses el 
condueix a afi rmacions tan rotundes com 
aquestes:

Els rossinyols, quan passen de Nord a Sud 
mengen cireres, i quan volen de Sud a Nord 
mengen olives.13

Evidentment, els rossinyols no mengen 
olives, com fan els tords. A tot estirar, «per 
postres», alguna baia, alguna móra dels es-
barzers. Aquesta és la raó per la qual resulta 
tan difícil mantenir-los engabiats, per la 
necessitat de proporcionar-los a tota hora 
insectes vius. Siga com siga, sabem per Ho-
raci que els romans els admiraven no sols pel 
seu cant, sinó també per la seua carn, que se 
servia ben rostida sobre un llit de confi tures 
amb mel. Sens dubte, la carn del rossinyol 

No obstant això, en aquest calendari 
planià sovint hi ha molta més «poesia» que 
«realitat terrestre». 

JOSEP PLA I LA PRIMAVERA: 
EL ROSSINYOL

Per a Josep Pla, la primavera l’anuncia ine-
luctablement el cant del primer rossinyol. 
En aquest sentit, li agrada citar en els seus 
textos la primera vegada que el sent:

Aquest any de 1963 vaig sentir el primer 
cant del rossinyol en la nit del diumenge dia 
21 d’abril, pocs minuts abans de les dotze, 
exactament. En aquestes coses tan impor-
tants, cal precisar, i el Times de Londres, que 
és un diari especialitzat, entre moltes altres 
coses, a donar la primera notícia d’haver-se 
sentit per primera vegada a l’any el cant del 
rossinyol en una o altra part d’Anglaterra, 
dóna sempre l’hora del meravellós esdeve-
niment.10

El «meravellós esdeveniment», amb 
ressonàncies de Keats, l’indicarà en altres 
moments. 

Aquesta nit he sentit cantar el rossinyol per 
primera vegada aquest any (29-IV-1932). 
Eren dos quarts de quatre de la matinada. 
El vaig sentir primer vagament, a través de la 
fi nestra tancada. Vaig obrir la fi nestra... Feia 
una nit humida. Fresquejava. Les estrelles 
semblaven esvair-se de fatiga. Vaig escoltar-
lo una estona. Canta com l’any passat, com 
sempre, sense la més petita variació –amb 
aquella eterna monotonia.11

A les darreries del mes d’abril, Pla acosta 
l’orella al camp i busca el primer cant del 
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–aquella carn resultat de «la substantivi-
tat bàsica dels cucs i del punt àcid de la 
fruita»– havia de resultar gustosíssima...

En qualsevol cas, Pla veia en els ocells 
una de les bromes de la naturalesa. Un ele -
ment decoratiu, amable, però, al capdavall, 
estèril. En aquest sentit, no hi ha sensibilitat 
de naturalista, ni una acuïtat en el moment 
de descriure; potser en alguna ocasió in-
tenta defi nir «el vol d’un ocell», però no 
en sap el nom, ni li importa gaire (com 
s’esdevé, per altra banda, amb el gruix dels 
escriptors contemporanis, amb la notable 
excepció de Josep Maria de Sagarra). Per 
a Pla –com també per a Joan Fuster, que 
en aquest sentit tenien una afi nitat sorpre-
nent–, la naturalesa més bella és la cultiva-
da, l’entaforada en els solcs. En el Viatge a 
la Catalunya Vella escriu: «La bellesa d’un 
paisatge prové principalment de la seva 
utilitat i del seu rendiment»; o bé: «Quan 
la botànica es deixa ordenar en la geometria 
d’Euclides és una meravella». El bosc, i més 
encara aquella garriga mediterrània a vessar 
de lianes d’aritjol, lligabosc i d’esbarzers, 
aquella vegetació impenetrable que dóna 
fi ns i tot nom a la comarca de la Selva, li 
produeix esgarrifances. I també un somriu-
re sorneguer: «Els catalans som una mica 
exagerats. ¡La Selva!».14 Per la selva verge 
té literalment «un odi absolut» i «encara 
que em donessin diners a cabassos no viu -
ria en un país que tingués massa selves 
d’aquesta classe».15 Fins al punt que per a 
ell són sinònims de cultura i civilització la 
desaparició de tota aquesta «destructora, 
cega, violenta, desordenada, repugnant, 
indominable Naturalesa». I per això pro-
clama sense embuts:

A mi sempre m’han agradat els paisatges 
enraonats, res de muntanyes colossals... 

Paisatges tranquils, reposats, aquests pai-
satges ideals per fer madurar les senyores 
casades de nou.16 

Muntanyes plàcides, paisatges raonats 
(o enraonats), a ser possible cultivats amb 
ceps, fi gueres i oliveres, un paisatge grec, 
romanitzat, passat per la rella i dominat 
per la mà humana. Una botànica útil, pro-
ductiva, sensual i que òbriga la gana. En fi , 
un paisatge com el de l’Empordanet, ideal 
–segons Pla– per a fer madurar les senyores 
casades de nou (una dona rotunda, ben 
plantada, esculpida pels seus amics Maillol 
o Casanovas). Utilitat, utilitat, vet ací el 
leitmotiv planià. 

L’únic que falta a les roses per a ésser per-
fectes és ésser comestibles. Si ho fossin, si 
poguessin ésser utilitzades en algun guisat 
primaveral –que són els millors de l’any–, 
serien probablement la cosa de la naturalesa 
més perfecta i sublim. No, si els plau, no 
riguin (...) Les roses són belles. Bellíssimes. 
Però quina llàstima que no siguen comesti-
bles! Si fossin comestibles serien més bones 
que les patates primerenques, els dolços 
pèsols tendres, les faves, les petites escarxofes 
de color amable i agraït.17

JOSEP PLA I L’ESTIU: 
LA CIGALA

Arribats a aquest punt és bo indicar que 
aquestes opinions eren prou freqüents. 
L’època era així, i es venia d’una llarga 
postguerra, que havia escatit qualsevol 
vel·leïtat poètica. Josep Pla adopta una acti-
tud bel·ligerant en aquest sentit, d’autèntic 
pagès, on tot arbre que no és rendible (el 
que ell denomina «botànica estèril») no 
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dubta d’arrancar-lo de soca-rel. En aquest 
sentit, és tradicional, i tot allò que fa olor 
d’ «ecologia» ho interpreta com una cursi-
leria de senyorets de Barcelona, que no han 
d’enfrontar-se dia rere dia al Gran Animal 
de la Naturalesa. D’alguna manera, té la 
seua part de raó: quan la fam et rosega, les 
roses serveixen de ben poc, si no és que es té 
a qui vendre-les. Però llegides ara aquestes 
pàgines, des d’una actitud ben distinta, 
causen una inevitable fl amarada, fi ns i tot 
una certa confusió. Sobretot perquè és una 
actitud que anirà in crescendo, fi ns als seus 
últims escrits:

La irracionalitat del Gran Animal és absolu-
tament constatada i visible. (...) Davant de la 
irracionalitat, pura i simple, la gent està tipa, 
literalment fatigada, de la naturalesa.18

I, no obstant això, ningú ha descrit com 
ell el paisatge del seu país. En molts sentits, 
Pla ha estat el constructor de l’Empordà, i 
com tan bé ha demostrat Mariona Segura-
nyes, qui ha esperonat molts dels pintors a 
fi xar-s’hi i pintar-lo, des de Francesc Gime-
no fi ns a Josep Maria Sert.19 «Pla s’apropa a 
uns pintors i no a uns altres perquè rebutja 
amb totes les seues forces no tan sols l’art 
que no era fi guratiu sinó tot l’art que no 
tenia com a fi ta reproduir la realitat com 
l’entenia l’escriptor de Palafrugell», escriu 
Seguranyes.20 Josep Maria Castellet parla 
d’una formulació de l’art anacrònica, però 
coherent;21 així és, en efecte, una pintura 
moderna, contemporània –i més si cau 
dins de l’abstracció– no li interessava gota 
perquè no copsava d’una manera realista els 
elements immarcescibles del seu paisatge. I 
per tant s’hi declarava obertament en con-
tra; al seu parer aquests pintors «han entrat 
en la pura confusió, en el desori mental més 

evident. Han cregut que l’art pot prescindir 
dels límits imposats per la realitat.»22 Com 
diu Josep Martinell, les preferències pic-
tòriques de Pla coincidien plenament amb 
el seu realisme literari.23

I, en aquest sentit, Pla s’erigeix en una 
mena de portaveu del que pensen els seus 
habitants, el pagès de Llofriu o el pescador 
de Calella. Perquè per al pagès o per al 
pescador, Pla no desentona, i si les seues 
paraules sorprenen els pixavins de ciutat, 
doncs tant se li dona. Com confessava a 
Josep Valls:

I jo, ara quedaran parats, els hi canto: m’es-
timo més un pagès de l’Empordà que no pas 
tots els intel·lectuals del món plegats. Quan 
em diuen «aquell senyor és multimilionari», 
jo pregunto: sap escatir oliveres? No? Doncs 
deixem-ho córrer...24

Gràcies a aquella estima profunda pel 
país i per la seua forma de vida, va gestar-se 
una de les obres més voluminoses i riques 
de la literatura catalana. Sense la seua estima 
pels pescadors i mariners, les descripcions 
de la mar de la Costa Brava potser serien 
mòrbides, falses, amanerades, amb poc 
interès. I sense aquella actitud esquerpa del 
pagès –sense aquella tendència al sarcasme, 
tan pròpia de qui depèn de la climatologia–, 
les visions de la terra empordanesa potser 
també semblarien cromo, o clixé. En Pla 
hi ha una veracitat, un tremp autèntic: en 
aquestes coses pensa com un pagès, o com 
un pescador, que es mira la mar d’una ma-
nera molt diferent de la del turista. 

Potser per això, donava poca importàn-
cia a un bon assessorament respecte a temes 
de natura, al que diguessen els llibres i els 
doctes. I si el rossinyol és el portaveu de la 
primavera, el de l’estiu ho és la cigala: 
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És un animalet escanyolit, que sembla 
fet de plexiglàs: no té més que cartílags i 
membranes. Les seves ales, lleugerament 
grises, són transparents; el cos és translúcid, 
i la mirada les travessa de part a part, tan 
inconsútil i buida és la composició del cos. 
Com les grans cantants, no fan més que 
xuclar i cantar, però les cigales –les coses 
al seu lloc– són molt menys pedants. Les 
cigales viuen com les formigues, a l’hivern, 
del que han acumulat en l’època en què 
xuclen la saba dels arbres.25

La postil·la que la cigala és molt menys 
pedant que les grans cantants, és una nota 
característica del seu humor. Són aquestes 
digressions, aquestes «fugues», les que 
trenquen el ritme i confereixen a la prosa 
planiana tanta vivacitat (junt amb el seu 
ús primmirat dels adjectius). Si les roses 
no són tan perfectes com les pataques 
primerenques, els pèsols, o les faves, és 
perquè no són comestibles. Però de seguida 
afegeix, per tal de combatre la rotunditat 
de l’afi rmació amb una altra rotunditat, 
encara més procaç i irrisòria: «Les faves són 
com les dones: de seguida fatiguen, però es 
troben en l’arrel permanent de la il·lusió 
humana».26 Parla seriosament? Segur que 
no, però l’estirabot ens fa somriure, que és 
del que es tracta. Tant se val que erre quan 
escriu que les cigales fan com les formigues, 
i viuen a l’hivern del que han acumulat 
durant l’estiu. O que en el moment de 
parlar dels molls o rogers es despenge amb 
aquesta descripció inaudita:

El roger és un peix molt àvid, una mica 
estúpid, molt carnisser, (...) que fa les seues 
digestions en un estat d’immobilitat i som-
nambulisme, endormiscat sobre la sorra. 
Però quan, a punta de dia o a posta de sol, 

surt del seu estat soporífer i impulsat per la 
gana es llença a la recerca d’aliments, perd 
l’equanimitat, la prudència i el bon sentit. 
Queda encegat per la fam i en un estat de 
frenesí.27

Segons on desenvolupe el seu «frenesí», 
en aigües impures i fangoses, en sorra, al-
gues, roca o alta mar, distingeix una classe 
distinta de roger. Evidentment, tan sols n’hi 
ha dues espècies, de sorra i de roca, però 
el subtil paladar de Pla aïlla cinc classes 
ben diferenciades. El que puguen dir-li els 
biòlegs li importa ben poc. En realitat, no 
els consulta, es basa en el seu instint, i quan 
els interpel·la és per ridiculitzar-los pel seu 
fracàs a aconseguir desvelar els misteris de 
la natura. 28

Però tant se val, Pla construeix el seu dis -
curs, una mica anacrònic, però profunda-
ment personal i intransferible. I, tanmateix, 
malgrat aquestes impressions, quina pro-
funditat té per a veure la mar o, almenys, 
el paisatge de la mar. Quines belles descrip-
cions en fa als seus escrits! Com ara quan 
escriu a El quadern gris:

Vaig a Llafranc, cap al tard amb Gallart i 
Coromina. Després de la darrera ventada, 
la terra, la naturalesa –àdhuc la mar–, té un 
aire de fatiga, com l’abandó de la conva-
lescència. La mar ha quedat en una calma 
manyaga, en una desfi bració desmaiada, 
que la llum d’òpal del crepuscle accentua 
amb un punt de dolça malenconia. [...] 
Contemplo la mar de la badia i tot el que 
em volta, ajagut a la platja. Sento el glu 
que fa l’aigua fi ltrant-se en l’arena molla 
i fi na. Cap altre soroll és perceptible. [...] 
L’ambient es fa propici per a la contemplació 
de la mar. Per a veure la mar –per a veure-la 
seriosament– és molt útil desdoblar-se. La 
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sorda ressonància que portem a dins –res-
sonància que en moments d’agitació de cor 
crea com un estat de confusió mental– no 
deixa veure res. Tampoc hi ajuda la presència 
d’un soroll absorbent immediat. Però, si 
hom aconsegueix abstreure’s de l’obsessió 
interna i de la nostra exterior, la mar esdevé 
un embadaliment, una força insidiosa de 
penetració lenta que desfà els sentits en una 
deliqüescent gravetat.29 

JOSEP PLA I LA TARDOR: 
ELS BOLETS

Aquest «desdoblament», una mica romàn-
tic, el cultivarà en altres textos. La mar és 
l’únic escenari salvatge que el commou 
profundament («desfà els sentits en una de -
liqüescent gravetat») i que esperona el seu 
lirisme. Si les muntanyes colossals el mo-
lesten, si la selva li produeix esgarrifances, 
la mar infi nita i inquietant el deixa embada-
lit. En aquest sentit hi ha una incoherència, 
que mai no resoldrà. En algun moment farà 
alguna referència a la ferotge competència 
entre les espècies («En la mar, la lluita per 
la vida té unes proporcions impressio-
nants»),30 però, en general, la vida salvatge 
que més li desagrada és la del bosc. Un bosc, 
feréstec i cruel, que origina a la tardor el 
mòrbid univers dels bolets:

La naturalesa tendeix a crear formes d’una 
varietat prodigiosa. La vida de la mar, tan 
llefi scosa, crea la forma dura i perfecta de la 
curculla, de la petxina amb l’esmalt nacrat 
en la còncava delícia. El baix parasitisme 
vegetal crea la relaxació tova dels bolets. De 
vegades sembla que els grecs veieren el món 
a través de la petxina, i Gaudí, bon místic, a 
través dels bolets.31

Pla no és un micòfi l entusiasta, i «la 
relaxació tova dels fongs» l’observa amb un 
gest una mica tort. Per a ell els bolets són 
monstruosos, horribles, inquietants, unes 
formes gòtiques «que provenen de la pura 
i directa naturalesa, són anteriors als estils, 
a la intel·ligència». De nou, la naturalesa 
és sinònim de caos i de destrucció, i el 
bolet és una mena de miasma, de paràsit, 
de sapròfag que es nodreix d’aquell cafar-
naüm fosc i frenètic. El cap del bolet –tan 
espectacular d’altra banda– és la bandera 
pirata que oneja des d’aquest món extra-
vagant i insondable, des de les espelunques 
de la terra. 

D’alguna manera, la seua percepció fi lo-
sofi cogastronòmica de la natura es repeteix 
ara i adés. I si els bolets no són totalment 
repulsius és perquè «guardant els fl ancs 
d’una botifarra de sal i pebre constitueixen 
un dels plats més saborosos, més complets, 
més perfumats de la nostra cuina».32 Per 
això, quan en els mesos de tardor s’entreté 
a descriure l’esquirol, que troba de primer 
antuvi deliciós, no pot deixar d’exclamar-se 
una mica alarmat:

L’esquirol segueix el pi com l’ombra el cos, 
per dir-ho amb el tòpic més efi cient. Però el 
curiós és que no segueix el pi de llei, el pi de 
pinyons, sinó el pi bord, de baixa categoria, 
el que planten les garses deixant caure el 
pinyó que porten al bec (...). La causa que 
prefereixin als bons pinyons dolços i saboro-
sos del pi de llei els insignifi cants productes 
del bord està per dilucidar. El paladar té 
sempre els seus secrets.33

Si el rossinyol és un gurmet, l’esquirol és 
un indocumentat, un ximple, un bandarra 
que no sap el que és viure, i que ignora 
«els bons pinyons dolços del pi de llei» i, 
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en canvi, s’adelera pels insignifi cants i in-
sípids pinyons del bord, que «planten les 
garses»(!). Aquesta moralitat, que quasi 
podria donar lloc a una faula de La Fon-
taine o de Florian, impregna tot el seu 
escrit. I no pot deixar de concloure que al 
capdavall els esquirols «són animals de gran 
puerilitat, que tenen una visió de les coses 
molt ingènua». 

JOSEP PLA I L’HIVERN: 
L’ARBRE DE NADAL

Evidentment, els esquirols també mengen 
pinyons del pi pinyoner (o com diu Pla, de 
llei) i d’altres pins (entre ells els de pinassa 
o pi negre), però és cert que prefereixen els 
del pi blanc. Per a Pla això és inconcebible, 
una ximplesa, un secret del paladar. I més 
encara quan té una persistent aversió al pi 
bord («El pi és un arbre pobre i trist que 
contribueix d’una manera positiva a la 
tristesa clara i lluminosa del Mediterra-
ni»); aquesta aversió s’estén a altres arbres 
del bosc mediterrani, com ara la sureda: 
«El suro és un arbre d’escassa amenitat 
visual. Té un color d’ala de mosca sofert 
i monòton, sord, una mica pobre, d’una 
pompa vegetal poc agraciada».34 Tot i ser 
la sureda un arbre «productiu», el caos 
en què creix l’engavanya, i repetidament 
li etziba en diversos escrits allò d’«ala de 
mosca». En canvi, com s’entusiasma amb 
les pollancredes de la Tordera!

L’arbreda és el jardí més primitiu, rastelle-
res d’arbres, la idea arquetípica del jardí. 
L’arbreda obeeix a la pura i simple comp-
tabilitat del propietari i sembla impossible 
que d’una comptabilitat en pugui sortir 
una forma tan bella (...). La meva idea que 

els paisatges més bells són els més útils, els 
de més bona renda, es troba en l’essència 
de l’arbreda.35

En efecte, l’essència de l’arbreda és el 
pol oposat a la del bosc mediterrani. La 
pompa vegetal del pollancre o de l’àlber té 
pocs competidors. Per a Pla tan sols hi ha 
un arbre –un jardí– que el pot superar. Per 
això, quan en Nadal li pregunten «Vostè és 
home d’arbre?», contesta mofeta:

–No senyor. Jo sóc home de pessebre.
–Però els arbres són tan bonics... Un 
avet...
–Què vol que li digui... Aquest país no és 
pas un país d’avets. Aquí tenim el pi d’Alep, 
el pi marítim, el pi bord, el pi negre... 
Tenim roures i alzines, faigs i castanyers i 
altres arbres nobilíssims. Ja sap que tenim 
a Catalunya l’olivera més gran, de més 
considerables dimensions de totes les que 
creixen a les vores del Mediterrani (...). No 
passa dia que no pensi un moment en aquest 
arbre venerable i magnífi c.36

En efecte, no passa dia que Pla no 
pense en les oliveres. Pocs escriptors han 
escrit tant sobre aquest arbre «venerable i 
magnífi c», que encarna d’alguna manera 
aquell doble concepte de l’afrancesament i 
el classicisme. L’olivera és l’arbre evitern (un 
adjectiu típicament planià, que repetirà ací 
i allà), l’arbre mil·lenari, elegant i útil. Les 
descripcions dels camps d’oliveres de Ca-
daqués constitueixen algunes de les millors 
planes de la literatura catalana. Un pagès 
que sap escatir oliveres és una mena de 
druida, de semidéu, de legislador gnòmic, 
un home realment útil a la seua societat, 
molt més que un intel·lectual (sobretot si 
aquest és, ai!, de Barcelona). 
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Cap arbre no guanya l’olivera en noblesa. 
Cap altre no la iguala en gravetat senyorial 
i en claror pensativa. Es fa enormement 
vella. Malgrat la seva aguda sensibilitat 
sorprèn la seva resistència als accidents. És 
eviterna i d’una indescriptible sobrietat. 
Viu en els terrenys de secà més misèrrims. 
En el paisatge cataclismàtic de Cadaqués es 
dóna admirablement. Només la fascinació 
d’aquest arbre pot explicar els milions i 
milions d’hores de treball que els homes han 
posat per convertir els olivars en un immens 
jardí de pedres. Ara, el color eclesiàstic del 
seu fruit sembla augmentar la gravetat de la 
seva fosforescència pensativa.37 

JOSEP PLA 
I LES COSES ETERNES

Queda clar que la percepció de Josep Pla de 
la natura és molt personal. Potser no és tan 
fals allò que escrivia: «En el fons del fons, jo 
no sóc més que un pur i simple pagès –un 
rústic sofi sticat per la cultura dels nostres 
dies».38 Un rústic sofi sticat per la cultura, 
una mena de cosmopolita de l’Empordanet. 
En qualsevol cas, sense aquella mena d’exili 
voluntari al qual es va veure abocat després 
de la guerra civil, potser la seua obra no 
hauria estat tan impregnada de la terra, 
i hauríem conegut un Pla de més volada 
internacional, i més en contacte amb els 
ambients intel·lectuals catalans. El seu so-
jorn en les seues terres i la seua grafomania 
impenitent el varen impel·lir a escriure de 
tot. Sempre amb una cerca estilística, amb 
una ironia pròpia, amb un lèxic i una ad-
jectivació úniques: «Davant dels bolets, jo 
dic als literats: Tornem a les coses eternes! 
Tornem a l’exactitud i a la precisió. Tractem 
de descriure, amb la menor quantitat de 

paraules possible, un bolet...».39 Un bolet, 
o les coses que li agraden, l’enigma del mar, 
les corbes d’una noia jove, la insensatesa de 
la vida dels homes i les dones, el vol d’un 
ocell... 

Però es tracta d’unes coses eternes, d’una 
realitat terrestre, passada per l’heterodoxa 
mirada de rústic sofi sticat. El «Pla pagès» 
no és un parany, com va denunciar Xa-
vier Febrés i com s’ha divulgat reiterada-
ment. D’alguna manera, Febrés acusa Pla 
d’impostura: «El coneixement insufi cient 
de l’entorn local del personatge, tan decisiu 
en la seua obra, ha portat repetits estudiosos 
i comentaristes a caure en el parany del Pla 
pagès, parat per ell mateix, en el marc d’un 
dels seus sorneguers by pass malabars entre 
el que era, d’una banda, la crònica literària 
de la realitat i la realitat mateixa».40 Més 
aviat fa l’efecte que és a l’inrevés: fou Pla 
qui va caure en el parany del pagès, qui va 
fer seua aquella percepció ancestral de la re-
lació de l’home amb la terra i qui la va di -
fondre àmpliament en els seus escrits. La 
seua admiració pel món dels pagesos va 
arribar fi ns a l’extrem de dir que «els qui 
creen el paisatge són els pagesos, no la 
naturalesa».41 

Sens dubte, hauríem preferit un Pla 
més informat en aquest aspecte, amb una 
actitud més moderna i ecològica, on es con-
ciliassen l’estima al país i a la seua natura. 
I, tanmateix, la lenta destrucció turística 
de l’Empordà l’entristia profundament, i 
com recorda el seu amic Josep Martinell: 
«És un home contradictori. Per exemple: 
no pot sofrir la paraula ecologia, que no 
crec que l’hagi escrit mai, perquè és un 
mot que li causa horror per no dir una altra 
cosa. En canvi, quan passem per la plana 
de Vall-llòbrega que abans era un paisatge 
fi níssim, en veure que les edifi cacions van 
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destruint aquells camps tan fèrtils, li entra 
un frenesí indescriptible i es posa a bescan-
tar el progrés o allò que en diem progrés, 
perquè va destruint el que més estima, que 
és la terra».42 Però potser no és tan contra-
dictori: Pla estima el paisatge «rural», els 
camps fèrtils, ben conreats, i per a ell tan 
trist és un cultiu abandonat (amb la recon-
questa del bosc natural, com proclamen 
els ecologistes) com destruït pel progrés 
constructor. Valentí Puig deia que «no de-
bades un escriptor individualista com Pla 
pot afi rmar que la pàtria és el paisatge».43 
I per a Pla el paisatge, en última instància, 
és una creació dels pagesos, «la seua gent». 
Fins i tot podríem establir aquesta relació 
que sintetitza la seua singular percepció de 
l’home i la terra: Natura-Pagesos-Paisatge-
Pàtria. Per això, al seu parer, els pagesos 
tenen tot el crèdit del món, i se’ls estima 
per sobre d’intel·lectuals, científi cs i homes 
de cultura. Al seu parer són els veritables 
«creadors» de la pàtria. El pagès és qui lluita 
contra la Bèstia, qui dóna forma i contingut 
a un país, a la natura d’una geografi a: al 
capdavall, aquesta no li interessava si no era 
passada per l’arada o la rella. I en els seus 
escrits la percepció dels elements de la na-
tura s’adapta perfectament a la contextura 
–amb tots els prejudicis i a prioris– del pagès 
més conservador. 

En Pla hi ha una profunda estima, un 
amor inqüestionable, profund, quasi únic 
en un escriptor de la seua època, per la seua 
terra. Al capdavall, la seua obra és la d’un 
solitari, la d’un desplaçat, la d’un refugiat 
d’aquell «xoc enorme» de la guerra civil. És 
un producte d’aquella època convulsa, que 
va desfer i esbiaixar tantes biografi es huma-
nes. Josep Pla es va refugiar a l’Empordà, 
entre els seus, entre pagesos i pescadors, i es 
posà a fer l’única cosa que sabia: descriure-

ho tot. Com un pagès més. O com ell diria, 
com un rústic sofi sticat per la cultura dels 
nostres dies. 
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Si calguera caracteritzar d’una manera 
breu l’extensa i variada obra en prosa (i no 
solament aquesta) de Josep Piera, podríem 
dir que és un tenaç intent d’articular un 
punt de vista propi –sobre el mateix autor, 
sobre el món que observa i, last but not least, 
sobre la literatura en general i la seua pròpia 
obra en particular– i una veu literària que 
l’expresse amb efi càcia, d’una banda, i, de 
l’altra, una temptativa no menys tenaç 
de creació verbal de i per la memòria.

Dit això, no hauria d’estranyar a ningú 
el fet que el nostre autor haja estat i conti-
nue sent un dels principals abanderats del 
que s’ha denominat «literatura del jo» en les 
lletres catalanes. En efecte, aquest rètol, que 
engloba una gran varietat d’escrits –me-
mòries, dietaris, cartes, llibres de viatge, 
impressions, notes, retrats de personatges, 
llocs o situacions coneguts al llarg de la vida 
de l’autor, etc.– que tenen en comú el tret 
de presentar-se al lector com a no fi cticis, 
ha gaudit d’una certa voga en la literatura 
catalana, com a tot arreu, en els últims 
anys. No és que les lletres catalanes hagen 
practicat poc aquesta mena de literatura en 

Enric Sòria és escriptor. Ha publicat, entre altres, 
els dietaris Mentre parlem (1991) i La lentitud 
del mar (2005) i els aplecs assagístics Sermonari 
laic (1994), Incitacions (1997), L’espill de Janus 
(2000) i Cartes de prop (2006).

el passat –algunes de les seues obres mestres 
més eminents hi pertanyen a dreta llei, des 
del fundacional Llibre dels feits de Jaume I 
fi ns al Dietari de Joan Fuster, passant per 
bona part de l’obra del màxim prosista 
català del segle XX, Josep Pla–, però és 
cert que aquest gènere (o, si es vol, mode) 
d’escriptura viu entre nosaltres una eclosió 
espectacular des de fi nals dels anys setanta 
del segle XX, al mateix temps que en les 
altres literatures occidentals. 

Potser no és casual que aquesta eclosió 
coincidesca en el temps amb el certifi cat 
de defunció de la literatura memorial –o 
més exactament, amb l’afi rmació de la seua 
impossibilitat teòrica– emès per alguns 
crítics literaris postestructuralistes, hereus 
de Paul de Man, perquè poques coses fan 
més goig als escriptors que esmenar la 
plana als teòrics de la literatura i posar-se a 
escriure sense parar textos impossibles. En 
tot cas, l’eclosió de la «literatura del jo» 
també coincideix, i té sentit que ho faça, 
amb un període de crisi intel·lectual aguda: 
la pèrdua de confi ança en les grans narra-
cions explicatives, com el marxisme, que 
no trobaren substitut, i la fi  de les utopies 
alliberadores, les col·lectives i i les indivi-
duals (les fantasioses esperances del maig 
del 68 s’agostegen també en aquests anys). 
Així, per a molts escriptors que havien estat 
joves i entusiastes en la dècada dels seixanta, 

Josep Piera 
o la creació del temps

Enric Sòria
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la maduració personal i intel·lectual té lloc 
en un període de desconcert i escepticisme 
i es manifesta amb una prudent retirada al 
jardí propi.

A més, cal afegir que, en el cas espanyol, 
l’èxit de la «literatura del jo» coincideix 
també amb la recuperació i la consolidació 
de les llibertats democràtiques. Com ha 
mostrat Jordi Gràcia en Hijos de la razón, 
ambdues coses es convenen mútuament. 
En realitat, la «literatura del jo» no sempre 
és confessiva ni descarnada (o descarada), 
ni tampoc té l’obligació de mostrar-nos els 
secrets més íntims del cor o de les vísceres 
del seu autor. No ha de témer necessària-
ment, per tant, els colps de la censura o 
els constrenyiments de la cautela. Però el 
que aquesta literatura sí que és sempre, per 
defi nició, és altament individualista. Per a 
tenir dret a l’atenció del lector, les veritats o 
els suggeriments que aquests textos expres-
sen han de ser personals, propis; no poden 
ser gregaris, com no poden dedicar-se a la 
repetició ad nauseam de les consignes que ja 
propalen prou els altaveus de torn. Per això, 
dins una cultura que tendesca o que obligue 
a la uniformitat, la «literatura del jo» sem-
pre resultarà dissonant i, en canvi, troba el 
seu millor caldo de cultiu en una societat 
que va habituant-se a l’expressió lliure dels 
seus diversos membres i on l’ésser humà 
concret, pel simple fet de ser-ho, té dret 
a dir el que pensa o li passa, per excèntric 
que semble, amb impunitat. És evident que 
Josep Piera, com tants altres escriptors, s’ha 
benefi ciat d’aquesta llibertat, com també ho 
és que l’ha auspiciada (a fi  de comptes, no 
seria forassenyat veure en l’ampliació dels 
marges de llibertat, en literatura i en la resta 
d’assumptes, un dels principals objectius de 
la generació d’escriptors de què forma part). 
Té tot el dret, doncs, de disfrutar-la. 

En qualsevol cas, les defi nicions breus, 
tal com la que jo he apuntat adés, poden 
tenir, de vegades, alguna utilitat heurística, 
o almenys serveixen per a advertir el lector 
de sobre què parlarem en la resta del text, 
però quan s’apliquen a autors complexos 
resulten massa esquemàtiques i cal mati-
sar-les de seguida. Parlant de Josep Piera, 
caracteritzar-lo com un autor que intenta 
articular un punt de vista i una veu propis 
i alhora construir una literatura de i amb 
la memòria, ens ajudarà a entendre per què 
havia de defensar la «literatura del jo». De 
fet, la seua escriptura és doblement refl exi-
va. La seua mirada ja ho és, perquè a més 
d’observar amb agudesa el món que l’en-
volta, també s’investiga a si mateix –al llarg 
del temps i en el present– i fi ns i tot la seua 
pròpia obra (una part gens negligible dels 
seus escrits és una autocrítica literària en 
marxa: ho podem comprovar en la profun-
da reescriptura a què va sotmetre El cingle 
verd en reeditar-lo, vint anys després, amb 
el títol d’Arran del precipici). D’altra banda, 
qui pretén construir una obra literària a 
partir de la memòria personal, o del diàleg 
constant entre la memòria i la canviant 
realitat de cada moment, necessàriament 
ha de refl exionar sobre ell mateix, sobre 
els seus records, sobre com aquests records 
confi guren la seua manera de mirar i, alho-
ra, sobre com les noves realitats observades 
cada dia remodelen els records; sobre el fet 
que tot això –memòria i observació– és 
plàstic i fl uid i només queda fi xat gràcies a 
l’acció creadora, elaboradament artística, 
de l’escriptura. 

Deia Philippe Lejeune que la literatura 
autobiogràfica és paradoxal perquè ens 
proposa un doble joc, ja que es presenta 
a la vegada com un discurs verídic i com 
una obra d’art. La frase és brillant i és cer-
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ta, però admet almenys dues matisacions: 
d’una banda, com ja hem dit, la memòria 
és plàstica: es transforma i ens transforma 
amb el temps; el mateix fet de recordar ja 
la canvia. Dit d’una altra manera, quan 
recordem no ens cenyim a extraure dels 
amplis magatzems del cervell un seguit de 
dades positives i clarament verifi cables, sinó 
que també construïm narracions. Verbalit-
zar els records signifi ca, en bona mesura, 
articular-los en relats; uns relats que tenen 
la particularitat de no restar immòbils, com 
no ho restem nosaltres. Cada vegada que els 
convoquem, els alterem. La nostra memò-
ria és creativa i és canviant. Tant si volem 
com si no, la pretesa veracitat del discurs 
rememoratiu té ací una severa limitació 
d’entrada. Per contra, l’elaboració literà-
ria no necessàriament implica una major 
mendacitat del text sobre el record «pur». 
Sovint passa a l’inrevés. La literatura pot ser 
entesa com un mecanisme de deformació 
de l’experiència, però també com una eina 
de refl exió i de coneixement. L’escriptura 
ens obliga a precisar els records, els sotmet 
a crítica, els confronta amb uns altres i, si 
pot desvirtuar-los, també pot il·luminar-
los. Quan l’escriptor es pren seriosament 
la literatura (i no hi ha dubte que Josep 
Piera ho fa), l’obra d’art que compon pot i 
ha de contribuir a revelar-li la seua veritat. 
Una veritat que, potser, abans d’escriure, ni 
tan sols sospitava (o no entenia del tot), i 
que només se li fa present perquè i mentre 
l’escriu.

En qualsevol cas, Josep Piera no és, en 
absolut, un escriptor ingenu. N’és un de so-
fi sticat. No debades va començar a publicar 
en una època en què predominava el textu-
alisme, l’aplicació quasi indiscriminada de 
les teories de gent com Lacan o Foucault 
a les pràctiques literàries, la revisitació 

entusiasta de les avantguardes històriques 
i l’alegre trencament de convencions, i dins 
d’una generació d’escriptors valencians que 
va voler incorporar de colp totes les moder-
nitats possibles als hàbits lectors del públic 
d’aquest país, secularment endarrerit. Per 
això, no deixa de ser simptomàtic que, tot i 
ser un abanderat convençut i convincent de 
la «literatura del jo», ell haja practicat molt 
poc els textos més habituals entre els que 
s’adscriuen a aquesta etiqueta: els dietaris i 
les memòries. De dietari, si se’n pot dir així, 
només n’ha publicat un, molt discontinu, 
en una part més aviat exigua d’El cingle 
verd. I a desgrat que bona part de la seua 
obra té un dring memorialístic molt marcat, 
tan sols ha publicat un llibre de memòries 
stricto sensu, i molt tardà: l’excel·lent Puta 
postguerra. De fet, la major part dels seus 
llibres de prosa fan de mal classifi car (llibres 
de viatge?, reculls d’evocacions?, anotacions 
i estampes líriques?, reportatges elegíacs?), i 
això és del tot deliberat. Com a bon repre-
sentant de la seua generació, a Josep Piera 
no li agraden els jocs verbals senzills. En 
els seus llibres, el diàleg entre la mirada i 
el record fa més d’un doble joc. Si el segle 
XIX va expressar la consciència fragmentada 
de l’home modern en fi gures dicotòmiques 
(com el Doctor Jekyll i Mister Hyde, posem 
per cas), els escriptors sofi sticats del segle 
XX no s’han conformat amb això i han pro -
vat d’evidenciar-la fragmentant el seu ma-
teix discurs. Tant la miscel·lània varietat de 
textos que molt sovint trobem en els llibres 
de Josep Piera –molt visible ja en El cingle 
verd (1982)– com la resistència que oposen 
a ser classifi cats responen a aquesta estra-
tègia. Qui ens parla ací no és una fi gura 
monolítica, sinó algú que, com nosaltres, 
és i se sap molts i un alhora, com el món 
que l’expressa.
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elaborat inventari de primeres vegades (la 
primera comunió, el primer dia d’escola, 
la primera anada al cine, el primer orgasme 
o el primer poema, tant fa). En canvi, aquest 
infant que observa, i que l’autor convoca 
perquè l’observem, està envoltat per un 
altre món, el món dels adults, que no té res 
d’innocent ni de primigeni, i que no és cap 
paradís. No ho és ara, ni ho era en el temps 
en què Josep Piera va ser infant. Per això, 
la de l’autor és una doble mirada: d’una 
banda, recrea la contemplació meravellada 
de l’infant; d’una altra, és una observació 
crítica, i irònica, de l’entorn recordat. El 
món de l’infant és etern i és estètic; el de 
l’adult que el fi xa en l’escriptura (i que ens 
permet d’accedir-hi) és històric i és crític. 
I si tots dos conviuen sense excloure’s en 
el text –més aviat il·luminant-se mútua-
ment– és gràcies a l’art literari de l’autor. 
Ja era així en el primer llibre en prosa de 
Josep Piera, La rondalla del retorn (1978), 
que era un relat que a penes dissimulava 
el fons autobiogràfic de l’anècdota, on 
els jocs entusiastes dels xiquets permetien 
entreveure, al seu besllum, la misèria moral 
de la postguerra, però aquesta superposició 
de mons i de mirades ha guanyat riquesa 
i efi càcia en el primer volum de les seues 
memòries, Puta postguerra (2007). És clar 
que aquest llibre no ens recrea solament el 
món infantil de Josep Piera, sinó també la 
gradual iniciació a l’edat adulta i els primers 
passos en l’estrany ofi ci de la literatura. I ací 
la seua maduresa d’escriptor ens brinda un 
quadre extraordinàriament vivaç, no sola-
ment de la peripècia concreta d’aquell que 
va ser ell, sinó de tot un univers canviant, 
del carro a l’era pop, ple de contradiccions 
i poblat de fi gures de memorable humani-
tat. Sens dubte, un estudi acadèmic de la 
vida valenciana en els anys que corren dels 

En l’obra de Josep Piera, aquest diàleg 
entre la mirada i el record té una doble 
direcció, endins i enfora. Endins, en tant 
que recrea una peripècia i un món personals 
(les anècdotes més íntimes, però també 
els gustos, les manies, els projectes i els 
somnis), o es dedica a auscultar les seues 
reaccions davant els fets de cada dia, des 
dels més rutinaris als més excepcionals, 
com ara la caiguda de les Torres Bessones 
de Nova York. En aquest sentit de refl exió 
sobre ell mateix, convé assenyalar que 
una part important de la seua obra és una 
recreació verbal del paradís perdut de la 
infantesa. En efecte, la revisitació d’aquell 
«assaig insabut de pàtria venturosa» (que en 
deia Pere Quart) n’ocupa moltes planes, i 
fi ns i tot llibres sencers, com El temps feliç 
(2001). Ací, en l’espai (Beniopa o la Drova) 
i en el temps (la postguerra) hi ha l’origen i 
el nucli del món literari de Josep Piera, i és 
a partir d’ací que s’expandeix fi ns a abastar 
tot el Mediterrani. També podríem dir que 
aquest nucli primigeni és un microcosmos 
que refl ecteix o sintetitza el macrocosmos 
de la Mediterrània, i que tant en l’un com 
en l’altre, petit o gran, Josep Piera no deixa 
de revelar-nos la mateixa cosa: la diversa i 
múltiple riquesa del seu món, i per tant, en 
el fons, d’ell mateix.

Llavors, també convindria advertir que 
aquest paradís de la infantesa està evocat 
amb nostàlgia, però no solament. L’autor 
és ben conscient del fet que el que embe-
lleix el món de la infància és el record de 
la mirada de l’infant, aquest ésser encara 
sorprès, encara meravellat per l’inexhauri-
ble espectacle de les coses, que només ell 
–tal com el recordem– pot copsar amb 
innocència. La revelació és sempre una 
experiència primordial, i per això molts 
dels records escrits per Josep Piera són un 
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quaranta als setanta del segle ja passat podrà 
ser més informatiu, però no més revelador 
que aquesta recreació literària –combinant 
la rememoració de l’experiència i la medi-
tació sobre el record– d’una vida viscuda 
en aquell temps. Ací la veritat de l’art, just 
per ser personal –perquè és la veritat d’al-
gú– durà sempre avantatge. Aquest no és 
un dels menors mèrits de la «literatura del 
jo» –que això ens ho conta algú a qui no 
li és gens indiferent allò que conta– quan 
es practica amb perícia, i que la fan tan 
digna de ser llegida com una gran novel·la 
o uns versos inoblidables. Dit siga de pas, 
aquesta habilitat del nostre autor com a 
memorialista pur i dur ens fa desitjar que el 
projecte que ha encetat amb Puta postguerra 
continue i que la seua etapa posterior com 
a jove poeta –i amb ella la vida literària 
valenciana dels anys setanta– trobe per fi  
l’escriptor que sàpia recrear-la en tot el seu 
ambigu dinamisme, el seu entusiasme i les 
seues il·lusions evaporades, i que ho faça 
així, entenent-la i si cal criticant-la, amb la 
doble mirada del jove i de l’adult que dóna 
relleu a les ombres i les llums, tal com ha 
fet amb el temps dels seus primers anys. Al 
capdavall, aquells també van ser uns anys 
d’aprenentatge, i si n’hem après poc els que 
hem vingut després és perquè ningú ens 
els ha sabut contar amb la vivacitat i amb 
l’efi càcia que mereixen. Des del punt de 
vista literari, aquesta és una manera trista, 
i massa literal, de perdre el temps.

En la prosa de Josep Piera, l’interès per 
l’experiència primordial del món infantil 
es combina molt bé amb un dels motors 
de la seua escriptura d’autor adult: la cons-
ciència del temps. Com tots els vitalistes, 
Josep Piera té una percepció molt fi na del 
caràcter efímer de tot allò viscut, que el 

converteix en un gran elegíac, tant en vers 
com en prosa. La seua mateixa voluntat de 
construir un món verbal durable a partir 
de la fl uïdesa dels records prové d’ací: per 
sofi sticat que siga, no deixa de ser un intent 
de fi xar el temps viscut amb la paraula. 
Una constatació alhora personal i histò-
rica aguditza encara més aquesta sensació 
de fugacitat i aquesta voluntat de fi xació: 
l’autor sap que, durant la seua infància, tant 
en els seus jocs com en l’univers adult que 
l’envoltava, va viure les últimes bocades 
del món antic: un univers agrari on encara 
pervivia el sentit premodern de les coses; 
un sentit que encara semblava sòlid i que, 
per contra, estava condemnat a desaparèixer 
del tot en un parell de dècades. Em referesc 
a una mentalitat, però també a uns gestos i 
uns ritmes, uns rituals socials i una manera 
de disposar de l’espai i del temps que no 
solament s’han esvanit, sinó que ja resulten 
pràcticament inconcebibles. Sens dubte, 
cada generació assisteix a canvis i percep el 
món d’una manera relativament diferent 
a l’anterior, però no és menys cert que la 
transformació del món rural valencià en la 
segona meitat del segle XX ha estat espec-
tacular i ha esborrat del tot continuïtats de 
molt llarga durada. Joan Francesc Mira ha 
escrit, de manera molt gràfi ca, que els jocs 
dels xiquets de la seua generació estaven 
més a prop dels jocs dels infants atenesos 
de l’època de Pèricles que no dels jocs dels 
xiquets valencians actuals. Ell, que és un 
bon hel·lenista, sap que això deu ser cert, i 
Josep Piera, que és un mediterrani profes-
sional que ha llegit els seus clàssics, també 
ho sap. Algú ha escrit que el passat és un 
país estrany. En la literatura de Josep Piera, 
no ho és més que el present. Ben sovint, ho 
és molt menys. Per al testimoni d’un passat 
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abolit, també el temps és una substància 
fl uida, tant com la memòria que permet 
obrir portes que el present ja ha tancat.

Aquesta sensació de cesura absoluta, 
d’esvaniment complet de tot un món en -
cara entrevist en la infantesa, dota els re-
cords d’alguns escriptors valencians d’una 
punyent intensitat evocadora. Ho podem 
comprovar, per exemple, en els fragments 
memorials del bell dietari de Vicent Alonso, 
Trajecte circular, entre altres. De tots ells, 
Josep Piera és qui més pàgines ha dedicat a 
evocar aquest món extint, i qui ha sabut ex-
pressar-lo amb més vivesa i també amb més 
dolor. Ha complit ací el primer deure dels 
escriptors elegíacs: acomiadar bellament 
allò que ens abandona. També ha complit 
el segon: recrear-lo en la imaginació dels 
seus lectors. Un món que encara ens pot 
commoure, no s’ha esvanit del tot.

L’exercici del testimoni de mons desapa-
reguts és sempre melancòlic. El món actual 
té, sens dubte, les seues belleses, que l’autor 
no deixa de constatar quan se les troba, 
però això no anul·la el fet que les d’aquell 
món antic que un dia fou el seu ja no hi 
són. D’altra banda, per a un escriptor en 
català de València, que viu dia a dia al seu 
país, la desaparició del món antic inevita-
blement prefi gura una amenaça molt més 
greu, la desaparició –convertida en una 
altra antigalla descartable– de la mateixa 
llengua en què escriu i en què prova de 
fi xar, comprendre i comunicar el seu món, 
i la desaparició, en fi , del valencià com a 
cultura o manera de ser, com a contextura 
específi ca d’una gent en un lloc (vull dir, per 
a simplifi car, com a poble). Un valencià que 
s’accepta i s’estima com a tal no pot deixar 
de contemplar aquesta possibilitat amb 
comprensible espant. Al capdavall, tard o 

d’hora, tots hem de desaparèixer, però la 
majoria dels humans aspirem a deixar algun 
record del nostre pas per la terra, i la «li-
teratura del jo» té ací una de les seues més 
profundes raons de ser. La pregunta que, 
llavors, Josep Piera no ha pogut deixar de 
fer-se és aquesta: deixar un record, sí, però a 
qui? Aquesta inquietud dota algunes de les 
seues evocacions d’una intensitat de conjur. 
Es tracta de crear un món verbal perquè 
perdure, amb ell, aquell que refl ecteix 

Però la literatura de Josep Piera no és 
solament una evocació de l’ambigu paradís 
de la infància o de l’ocàs del món rural 
valencià, o un prec per un univers estimat 
i en perill; és també una exploració del món 
extern, que busca copsar-lo, comprendre’l 
i comunicar-lo. Molt especialment del 
món extern pròxim. En primer lloc, la 
seua comarca –a la qual ha dedicat moltes 
pàgines, descriptives, estudioses o rememo-
ratives–, el seu país i els territoris de parla 
catalana, i des d’ací, tot el món mediterra-
ni, de cap a cap. Molts dels seus són, més 
o menys, llibres de viatges dins d’aquesta 
àrea: Grècia –part d’El cingle verd (1982) 
i L’estiu grec (1985)–, Nàpols i Sicília –Un 
bellíssim cadàver barroc (1987) i Ací s’aca-
ba tot (1993)–, el Magreb –Seduccions de 
Marràqueix (1996)– o Israel –A Jerusalem 
(2005), potser l’únic llibre fallit d’aquest 
periple, per la mateixa llunyania d’aquella 
vora de la mar, o pel caràcter tan confl ictiu 
del lloc, que xoca frontalment amb la vo-
luntat harmonitzadora de la literatura del 
nostre autor, que cerca en tot moment la 
comunitat de fons humà de la nostra mar, 
i en defuig les tensions. 

La Mediterrània, per a l’autor, és un àm-
bit sens dubte divers i ampli, però a la mida 
humana. És alhora una complexa cruïlla de 
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cultures i un territori familiar. Per això, els 
periples escrits de Josep Piera suggereixen 
sovint un moviment pendular: de casa a 
un món que recorda casa, i del món a una 
casa que recorda el món. De vegades, aquest 
moviment és molt explícit. En Ací s’acaba 
tot, un viatge per Sicília (país que li recorda 
vivament la seua terra) és interromput per 
una malaltia molt greu que l’obliga a tornar 
a Gandia i a passar molt de temps a l’hos-
pital; allí el record dels bons dies sicilians 
es barreja amb el de la salut perduda. De 
nou, ens trobem amb un entrecreuament 
de mirades: el viatger no sap que l’espera 
la malaltia, i el malalt greu no sap que es 
recuperarà –la seua angoixa davant la mort 
probable és vívidament expressada–, però 
l’autor, en escriure, sap les dues coses, i 
matisa i analitza les observacions transcrites 
–i, doncs, s’autoindaga en el temps– alhora 
que les recupera. Però aquest vaivé entre 
dins i fora apareix, més o menys implícit, 
en tots els seus llibres viatgers. Li ho faci-
lita la mateixa història valenciana (amb els 
seus al·luvions grecoromans i islàmics, o la 
seua llarga vinculació amb Itàlia) i catalana 
general (des de la peripècia almogàver fi ns 
als periples viatgers de tants d’altres prede-
cessors), o el seu bagatge cultural. En aquest 
sentit ho mobilitza tot: el coneixement de 
la literatura arabigoandalusa, dels clàssics 
catalans, de la literatura de viatges europea, 
del folklore d’ací i d’allà o de les cròniques 
i els reportatges més diversos.

Enric Bou ha escrit que «el turista de la 
segona meitat del segle XX s’assembla cada 
cop més a un pelegrí civil, a la recerca de 
relíquies». Això podria caracteritzar només 
en part l’actitud del Josep Piera viatger, 
perquè, a més de cercar les relíquies que 
venera, ell també vol transcriure un món 

viu; transcriure’l i apropiar-se’l (perquè, per 
a Josep Piera, dir és donar vida, i també és 
prendre possessió). És cert que per tota la 
Mediterrània busca records que actualitzen 
les seues pròpies dèries, de Micenes a Sant 
Jeroni de Cotalba (o d’Homer a Ausiàs 
March), però, a més de relíquies, busca 
sobretot vida i coneixement, i es busca a si 
mateix. El viatger d’aquests llibres és un pe-
riodista, un historiador, un etnòleg, un 
crític literari i un poeta no sempre de va-
cances, tot alhora. D’altra banda, procura 
que el seu bagatge d’informacions prèvies 
no li destorbe de veure el que se li posa 
al davant. Més aviat, intenta establir un 
diàleg fructífer entre el que sap o llegeix i 
el que veu i experimenta. Per això, sovint 
llegeix els llibres sobre el territori explorat 
mentre l’explora, i no abans. Així, una 
part de Seduccions de Marràqueix és una 
productiva comparació entre els llibres 
que va llegint –Ibn Khafaja, Paul Bowles, 
Juan Goytisolo, Elias Canetti o els menys 
coneguts Maurice de Périgny i Charles de 
Foucauld, però també els catalans Alí Bei, 
Aurora Bertrana o Norbert Font, oblidat 
savi de qui traça un perfi l memorable–, les 
coses que veu i les converses que té amb la 
gent del lloc. Aquest diàleg constant entre el 
producte escrit de les observacions passades 
i el present observat, de vegades molt crític 
amb la mirada europea, passada o present, 
dinamitza el text i l’enriqueix.

Siga com vulga, aquest diàleg dibuixa 
constantment una espiral recursiva, perquè 
tot el que veu i aprèn Josep Piera pel món 
mediterrani el retorna tard o d’hora a casa. 
En un palau de Nàpols és un taulellet del 
segle XV que du inscrit un vers ni més ni 
menys que d’Ausiàs March –«temps és de 
penedir», precisament–; a Rodes és un es-
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cut amb les quatre barres; a Patmos són les 
ermites blanques i les veus dels camperols, 
tan saforenques; en una aldea de l’Atles, 
uns xiquets li porten ma, i amb l’aigua, de 
sobte, el record que tots els xiquets valen-
cians demanàvem ma a les nostres mares 
quan teníem set –ningú no sap per què, 
el nostre dialecte infantil ha conservat viu 
aquest vocable àrab– i d’ací, inevitable-
ment, vora la gran serralada que cimeja i 
tanca pel sud el món mediterrani, el record 
se’n va cap a la mare morta i cap al temps 
feliç de la infantesa (aquesta és una pàgina 
commovedora).

El cert és que Josep Piera, d’una vora a 
l’altra de la mar, sempre recorre el seu món, 
i per això pot anar endavant i endarrere. 
En l’exòtic troba el familiar, de la mateixa 
manera que en el familiar troba l’exòtic (i 
pot evocar els paisatges valencians amb ver-
sos d’Ibn Khafaja, per exemple). Amb el fi l 
d’Ariadna del record ben agafat, no es perd 
mai pels seus laberints especulars. Per això, 
aquests llibres són i no són llibres de viatges, 
i qui espere que siguen això i res més, es 
trobarà, en llegir-los, una bona sorpresa. 
Dir que són capítols de l’autobiografi a d’un 
viatger no els esgota; ja ens hi acostaríem 
més si dèiem que són indagacions parcials 
en la memòria d’una civilització, fetes per 
un dels seus membres més conscients, o 
més convençuts, de pertànyer-hi (i, doncs, 
més autoconscient). En tot cas, se’ns pre-
senten com una elaborada miscel·lània de 
fragments on conviuen el report puntual de 
llocs vistos, les converses, les narracions in-
tercalades, els poemes, els comentaris sobre 
literatura i sobre història, les divagacions 
sobre el diví i l’humà, les vinyetes d’art o 
les anotacions diarístiques. En resum, arti-
culen un mosaic que, a la seua manera, és 

molt coherent. Perquè aquests llibres, un a 
un i en el seu conjunt, no pretenen, com 
els llibres de viatges a l’ús, guiar-nos per 
un món aliè, sinó a l’inrevés, construir un 
vast retaule que permeta recrear verbalment 
el món del seu autor i dotar-lo de sentit, 
confi gurar-lo, a través de diàlegs i refl exos 
recíprocs. Que permeta, a més, fer-nos-el 
sentir no aliè, sinó pròxim, familiar, també 
a nosaltres, els seus lectors. Josep Piera ha 
escrit en algun lloc que aspira a compartir 
uns espais i un temps amb el lector. Aspira, 
sobretot, a construir una comunitat lletrada 
per a la seua literatura (i també per al seu 
país, que és el nucli del seu món). Una co-
munitat que es reconega part encara viva 
d’una civilització esplendorosa, amb un 
futur possible només en la mesura que ac-
tualitze novament les virtualitats creadores 
del record. Perquè tota comunitat lletrada, 
no cal ni dir-ho, és, més que cap altra cosa, 
una comunitat de la memòria. 
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INTROIT

Simone Weil (París, 1909 - Comtat d’Ash-
ford Anglaterra, 1943) no elabora cap siste-
ma fi losòfi c, ni cap fi losofi a de la història. 
La seva filosofia s’allunya de qualsevol 
temptativa hegeliana que pretengui encoti-
llar el pensament dins d’un sistema valedor 
per a una ideologia que, de retruc, va de 
bracet amb el poder. Mai no va fer un tractat 
de metafísica. Allò que féu va ser sotmetre 
la seva mirada atenta cap als malheureux [els 
desgraciats], aquells que sofreixen l’opressió 
de la força en el treball, com per exemple 
el treballador sotmès a l’amo d’una fàbrica 
o el ciutadà alienat d’un estat totalitari. Els 
seus treballs analitzen amb rigor la qüestió 
del treball i el tema de la força (que es fa 
present en totes les relacions humanes) 
que s’analitza amb subtilesa en l’article «La 
Ilíada o el poema de la força»;1 tornant a la 
qüestió del treball, Weil vehicula l’opressió 
en nom de la funció. El cas més evident és 
quan l’amo d’una fàbrica sotmet el treballa-
dor a la pressió d’una màquina que avança 

Adrià Chavarria és professor de Filosofi a, i director 
de la revista Rels. Ha publicat diversos articles a 
L’Espill i altres revistes de pensament.

amb una velocitat desmesurada. El telos és 
la producció imparable. Aquesta velocitat 
–per això tant els capitalistes com els comu-
nistes sempre han cregut en el «progrés» de 
la història– no és pròpia de l’home. Això té 
com a resultat que el treballador sigui trac-
tat i observat com un mer objecte. Weil va 
treballar, durant un temps, en una fàbrica 
de la Renault. Aquella experiència la marcà 
per sempre més. I és per aquest motiu que 
Simone Weil, quan analitza el tema del 
treball industrial, no utilitza les categories 
de la sociologia del treball o de la indústria, 
sinó més aviat de la fi losofi a moral.2 

Com va dir Hannah Arendt, Weil ha 
estat qui millor ha afrontat el tema del tre-
ball sense prejudicis d’escola. Paga la pena 
citar una nota a peu de pàgina del llibre 
d’Arendt La condició humana: «Potser no 
és exagerat dir que el llibre La condition 
ouvrière (1951), de Simone Weil, és l’únic 
llibre de la vasta literatura sobre la qüestió 
laboral que tracta el problema sense preju-
dici ni sentimentalisme (...) i conclou que 
l’esperança d’un alliberament fi nal de la 
labor i de la necessitat és l’únic element 
utòpic del marxisme i, al mateix temps, el 
veritable motor de tots els moviments obrers 
revolucionaris inspirats en el marxisme. És 
l’“opi del poble” que Marx va creure que 

Simone Weil i la política 
Una consideració de les noves lleis de la política.

En el seu centenari
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era la religió».3 Weil critica els dogmes dels 
partits totalitaris que pretenien «alliberar» 
la classe obrera del poder capitalista. El 
«partit» pensava que la classe obrera tenia 
l’obligació de fer la revolució, i de retruc 
«escriure» una nova fi losofi a de la història 
que acabava amb la conquesta de l’Estat, 
la socialització dels mitjans de producció 
i el pas fi nal al comunisme. Els líders dels 
partits comunistes transferien als obrers un 
poder «imaginari» que, fi ns i tot, els donava 
la capacitat de moure la història. Simone 
Weil és molt crítica amb la burocràcia dels 
partits comunistes. Aquest poder era ima-
ginari per impossibilitat de realització, però 
alhora perquè els mateixos dirigents del par-
tit eren els qui controlaven el procés revo-
lucionari, però no cap a la llibertat política, 
sinó cap a la dictadura de la ideologia del 
partit. Això és el totalitarisme. Aleshores, el 
partit i l’Estat es confonien. El resultat fou 
l’edifi cació del totalitarisme amb les seves 
dues vessants: la nazi (NSDP) i la comunis-
ta (PCUS). Uns amb l’enlairament d’una 
ideologia de la raça superior i els altres 
amb la ideologia que implicava l’assumpció 
del poder per la classe obrera. Totes dues 
ideologies portaven al fi nal de la història. 
El nazisme i el comunisme, amb els seus 
mètodes semblants d’opressió i de control, 
van més d’un cop agafats de la mà. Tots 
dos sistemes ideològics comparteixen el 
tema de l’expropiació de la propietat i dels 
mitjans de producció, com també el control 
de la industrialització i la tecnifi cació que 
caracteritzen el procés modern de produc-
ció que obre la porta a un procés gradual 
d’explotació sense fi . L’estat capitalista i 
el comunista han expropiat com ningú, i 
sempre a favor de la classe dominant (els 
capitalistes/burgesia alta en un cas i la bu-
rocràcia del partit en l’altre). 

Weil sap que l’oprimit no és protago-
nista de res, ja que el cansament, com a 
conseqüència d’una opressió intolerable, 
no es transforma en una energia prou forta 
per a l’enfrontament amb el capitalista o el 
buròcrata del partit comunista. El treballa-
dor modern –com el d’ara– està sotmès a 
la tirania de l’amo i a la por per la manca 
dels diners.4 Simone Weil, com Walter Ben-
jamin,5 pensa que els vençuts tenen molt 
poca força –tant física com intel·lectual– 
per a combatre l’opressió. Però tots dos 
saben que, de vegades, l’elaboració del 
passat (almenys des d’una perspectiva ètica) 
es recorda dels oprimits, encara que són 
conscients que la història ofi cial que redac-
ten els historiadors ofi cials –amb voluntat 
ideològica, sobretot des de l’herència hege-
liana i el romanticisme alemany– s’escriu 
des del bàndol vencedor. La major part de 
la història que s’explica en classe es basa en 
la documentació del testimoni dels assassins 
sobre les víctimes.6 

Això sí, els buròcrates del «partit» no 
han anat mai a treballar a una fàbrica. Volen 
fer la revolució sense haver observat atenta-
ment el problema. I per a Simone Weil, qui 
no observa atentament no pot comprendre. 
El jutge que no analitzi de manera atenta 
les particularitats de cada judici i de cada 
acusat, no es un jutge que es regeixi per la 
idea del bé i de la veritat, sinó que només 
aplica rutinàriament la normativa legal que 
classifi ca i ordena unes accions controlades 
pels qui tenen la força del poder. 

Tota això es fa evident si hom llegeix 
el seu llegat –llegat que es mantingué gai-
rebé inèdit durant la seva vida. Un llegat 
que comença amb els primers treballs de 
classe anomenats topos que el professor 
Alain –Emili Chartier– els feia escriure a 
l’Institut Henri IV de París i que fi nalitza 
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amb dues obres magnes que subratllen i 
emmarquen a bastament l’obra de l’última 
Weil. L’objectiu: la construcció d’una nova 
República/ciutat sota el control d’unes reno-
vades (i rigoroses) lleis.7 Aquestes obres són 
L’arrelament8 i Els escrits de Londres,9 respec-
tivament. I Weil ho escriu en un moment 
adequat. Per una banda, sap que té la mort 
molt pròxima, i per l’altra, a l’exili s’està 
ela  borant el nou model d’Estat francès. 
França, després de l’alliberament alemany, 
necessitarà un nou model constitucional 
per reorganitzar el país.

Més enllà d’això, com és sabut, una part 
dels seus textos relaten la seva experiència 
amb la «transcendència».10 Transcendència 
que, en alguns moments, s’apropa al cristi-
cisme.11 Però la major part de la seva obra la 
formen els assaigs que repensen la política 
del seu temps, i que alhora elaboren una 
crítica severa i acurada del seu moment 
històric concret. La política –ell lloc més 
humà que hem pogut fer els homes quan 
estem junts– realitzada amb sentit comú, 
és la capacitat més gran que té l’home per 
a fer néixer món «al món». La política, per 
a Weil, neix amb el diàleg que després es 
concreta en uns compromisos, que només 
s’assoleixen si es poden vehicular a través del 
funcionament rigorós de l’aparell de justícia 
(gairebé com diu Montesquieu en L’esperit 
de les lleis). La justícia és el primer dels 
tres poders que han de confi gurar la nova 
República francesa. Però, des de 1789 –i 
abans també– els poders legislatiu i judicial 
estan al servei del poder executiu. Els casos 
de corrupció política ho confi rmen manta 
vegades. Aquestes refl exions al voltant de 
la política deriven de les actuacions en 
l’espai públic (el lloc propi de la política) 
que aquesta fi lòsofa dugué a cap durant 
la seva vida. Simone Weil «actuà», des del 

sentit més «arendtià»12 del terme, curiosa-
ment, a diferència de la mateixa Hannah 
Arendt, que s’esforçà molt per comprendre 
la categoria de l’acció, però que, com ella 
mateixa ens diu, només actuà13 quan la vida 
li presentà situacions en les quals «l’actuar» 
era l’única sortida possible. 

Weil ens relata la seva experiència com 
a professora de fi losofi a, com a treballadora 
en excedència en una fàbrica14 de la Ren-
ault (1933-1934), o per exemple, la seva 
vinguda a Catalunya per allistar-se com a 
miliciana de la Columna Durruti al front 
d’Aragó,15 ja que pensava que romandre a 
París, durant la guerra d’Espanya, era com 
estar a la rereguarda. També ens parla de la 
seva experiència, durant els darrers mesos 
de vida, com a redactora per als serveis civils 
del govern francès de l’exili a Londres.16 És 
des del combat amb la vida, que Simone 
Weil afronta la política. La repensa, la tre-
balla i en proposa reformes. Dit d’una altra 
manera, com a fi lòsofa creu que ha de donar 
el seu parer respecte a l’organització de la 
vida pública i les institucions polítiques del 
seu país. Tampoc s’ha d’oblidar que per ser 
fi lòsofa, fi nalment no abraçà el cristianis-
me17 que ella tant estimava (era una jueva 
que no volia ser-ho; després tornarem, molt 
breument, a aquesta qüestió). L’obra de Si-
mone Weil es vehicula a través del desig que 
mou a la recerca de la veritat18 que, segons 
el meu parer, hauria de ser el leitmotiv de 
l’obra de tots els fi lòsofs.

Weil acara la política, de la mateixa ma-
nera com féu Hannah Arendt. Entre aques-
tes dues pensadores crec que s’estableixen 
alguns punts de connexió que han de ser 
es tudiats amb rigor; el recorregut de la fi lo-
sofi a a Occident és la mostra que els fi lòsofs 
quan s’afronten amb la política neguitegen.19 
La refl exió sobre el col·lectiu els incomoda. 



149
Allò que fa Simone Weil és alertar-nos 

de la tradició que ha atorgat al dret el poder 
d’ordenar i regular els casos diversos, però 
sense emetre’ls, des del punt de vista d’una 
justícia idònia. És aleshores quan Weil 
exigeix la recuperació dels deures que de 
retruc impliquen una mena de declaració 
de fe en l’àmbit de les obligacions. Simone 
Weil classifica les obligacions com una 
pro fessió de fe: «L’obligació fonamental 
cap als éssers humans se subdivideix en 
diverses obligacions concretes que enume-
ren les necessitats essencials de la criatura 
humana. Cada necessitat és l’objecte d’una 
obligació. Cada obligació té com a objecte 
una necessitat».22

Simone Weil esmola els conceptes here-
tats de la tradició política –critica la substi-
tució de la política per la narració d’una his-
tòria ideologitzada que fossilitza el passat, el 
present i el futur, però que s’autoproclama 
bandera d’un progrés històric inaturable. 
De retruc, fa un toc d’alerta a les institu-
cions del seu país. Aquestes institucions de 
poder no actuen com els correspon, perquè 
estan corrompudes per les burocràcies dels 
partits polítics. Als passadissos i a les seus 
dels partits, els diputats «trafi quen» amb 
els pactes que després aprova el Parlament, 
aparentment sense problemes i amb poca 
discussió.23 Ella no entén així la política: 
una llei es proposa, es debat i en tot cas 
–sempre que sigui justa– és aprovada pel 
Parlament. Un cop aprovada s’ha de vigilar 
molt perquè s’apliqui de manera justa (al 
seu parer, com ha demostrat la història 
parlamentària francesa, les diverses comis-
sions de seguiment dels Parlaments són 
instruments ben inefi caços). Si la llei no es 
compleix, aleshores ha d’intervenir el dret 
penal. Però el que no és possible és que al 
Parlament arribi una llei «mercadejada» pels 

Rere la idea de l’ésser, la tradició occidental 
ha deixat de banda les refl exions polítiques 
–excepte casos com ara Hobbes, Rousseau i 
Kant– i se centra en la metafísica i en la con-
següent ordenació moral. També hi havia 
molta por, ja que la polis no respecta gairebé 
mai les idees dels fi lòsofs; Simone Weil (com 
Hannah Arendt) sap que les coses succeeixen 
de conformitat amb la gravetat «necessària» 
–les nostres necessitats quotidianes d’acord 
amb els mecanismes de la natura– excep-
tuant si hi ha una intervenció sobrenatural.20 
Per tant, les coses del món importen tant 
com les del cel. Els homes no som àngels.

ESCRITS DE LONDRES: 
UNA NOVA REPÚBLICA?

Simone Weil esmola la tradició política, 
sobretot la dels discursos heretats de la Re -
volució Francesa i de les posteriors revol-
tes socials amb poques conclusions polí-
tiques.21 Tots aquests esdeveniments van 
implicar diferents maneres de veure el món, 
però si jutgem pels resultats, resten bastant 
lluny de la justícia. La justícia, com tot 
sovint s’ha interpretat, no ha de ser cega da -
vant d’un cas particular. La justícia ha 
d’intentar comprendre cada cas particular. 
És allí on detectarem si aquesta és o no una 
llei justa –això és molt important, per exem-
ple, per a l’existència de les minories. S’ha 
d’analitzar cas per cas, i la jurisprudència 
pot servir-nos, però no pot assumir totes 
les transformacions del segle XX, ni tampoc 
està preparada per a jutjar els forts greuges 
que pateix la classe treballadora, i que Weil 
coneix molt bé per la seva estada a la fàbrica 
i per la quantitat d’escrits que escrivia en el 
diari de la CGT francesa i en altres diaris de 
moviments escindits de la CGT.



150
diputats dels partits. Aquest joc de passadis-
sos l’utilitzen per repartir-se les poltrones 
del poder. Executen, sense atenció, i sense 
prou clarividència per a emetre un judici 
net, conforme al bé, com diu Weil; aleshores 
això no és política. Dit d’una altra manera, 
allò que fan és Realpolitik, l’estratègia del 
mal menor. Però, segons el meu parer, la 
Realpolitik és el fi nal de la política ja que 
la seva aplicació representa el fi nal del diàleg 
i la claudicació del poder judicial enfront 
del poder executiu. Aleshores, l’Estat s’or -
dena per la força del dret, però no de con -
formitat amb la justícia. Els processos re-
volucionaris dels segles XIX i XX acabaren 
afermant un estat molt controlat per la 
burocràcia, però allunyat d’una aplicació 
atenta de la justícia. Aquest fi nal de la 
política, al qual em referia més amunt, 
és el «fi nal» que volen tots els dirigents 
de les actuals democràcies representatives 
–sobretot els d’ara, que volen «refundar el 
capitalisme». Encara sort que amb això no 
enganyen! 

Per a Weil la política s’ha d’acomodar 
a la justícia.24 Si hom aprova una llei justa, 
el poble se’n benefi cia. És des d’aquest 
punt de vista que Simone Weil disseca 
amb un bisturí l’existència i la validesa o 
no dels partits polítics.25 Els partits són 
aparells que sedueixen els seus electors a 
través de la propaganda dels mitjans de 
comunicació que els allunya de la veritat.26 
Per tant, menteixen i no volen romandre 
al costat de la justícia. Volen electors fi dels 
en tot: volen que les consciències no siguin 
lliures. L’adhesió del «militant» a un partit 
totalitari és totalitària. El militant accepta la 
submissió al partit. Aquest militant tampoc 
té el dret de la lliure mobilitat, fonamental 
per a la llibertat humana. Amb l’aplicació 
de la no-mobilitat, l’obediència cega a la 

burocràcia, l’acceptació de la desaparició 
dels teus veïns –els alemanys dels anys 
trenta i quaranta veien com s’emportaven 
d’un dia per a l’altre els seus veïns jueus– a 
l’anihilació de l’ànima27 efectuada amb tots 
els recursos ideològics que desplega el tota-
litarisme ens porta a una situació on hom 
ja no pensa per ell mateix, sinó que és la 
ideologia qui pensa per ell. Deixar de pensar 
condueix a la banalitat del mal. El pare de 
família militant d’un partit totalitari podrà 
ser el criminal més gran del món, gairebé 
sense adonar-se’n.28 

Per als qui tenen la força29 el dret es 
converteix en un usdefruit. El dret sempre 
es declina per la banda dels forts. Dit d’una 
altra manera, el dret és el company inse-
parable dels qui executen el poder. Els qui 
manen, normalment, no tindran mai cura 
de l’altre. Segons Weil, mai no exerciran 
la caritat. I és que per a Weil la caritat i la 
justícia no van separades, sinó juntes: «Cal 
ésser cec per a oposar la justícia amb la ca-
ritat, per a creure que els seus dominis són 
diferents, o que hi ha una caritat més enllà 
de la justícia, o una justícia més enllà de la 
caritat. Quan s’oposen les dues nocions, 
la caritat no és sinó un capritx d’origen 
baix i la justícia és tan sols una obligació 
social. Els qui ho ignoren segurament mai 
no s’han trobat en una d’aquelles situacions 
en les quals existeix via lliure a la injustí-
cia».30 Aquesta unió de caritat i justícia és 
la infl uència més gran que els evangelis 
exerceixen en el pensament de Weil.

Weil observa la persona no com una 
idea que elabora el personalisme o l’existen-
cialisme, sinó com una adhesió a la gravetat 
–que ens fa saber que som uns éssers amb 
mancances– que ens ha de fer veure a 
l’home com un tot. Fixar la mirada31 en qui 
pateix. Amb una metàfora podríem dir que 
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l’home s’ha de mirar com un «assaig total» 
–no totalitari; la cura de l’altre només es 
pot excercir si hom el llegeix com un «assaig 
total». Després de la «lectura», el podrà 
comprendre. Fins i tot al criminal, com 
diu Weil, se l’ha d’escoltar i atendre. No se’l 
pot tractar com una subpersona durant el 
judici. Després se li aplicarà la pena justa32 
amb vista a una possible redempció social. 
L’ànima humana, tot sovint, viu allunyada 
dels banys calents, com els soldats en la 
Ilíada.33 

Hi ha un article cabdal de l’obra que 
Weil escriu a Londres. Em refereixo a 
l’article «La persona i el sagrat»34 que fun-
ciona com a paratext dels darrers textos 
de Weil, i m’atreveixo a dir de tota l’obra 
política de l’autora. Aquest és un assaig 
eminentment teòric on es fonamenten, i 
alhora sorgeixen, totes les seves argumen-
tacions que després de manera pràctica 
s’han d’aplicar a la política. «La persona i 
el sagrat» és l’article central que parla sobre 
les obligacions que els homes tenim entre 
nosaltres. A la vegada, qüestiona la política 
que només reclama drets, però silencia els 
deures que tenim per obligació amb els al-
tres. La nostra societat està enrocada en la 
política dels drets. Aleshores, per exemple, 
la gent no vota un partit perquè defensa 
unes idees més justes que els altres. Només 
el vota si li resol la contínua demanda dels 
drets. És en aquest article on Weil elabo-
ra la crítica al dret com aliat, regulador 
i distribuïdor del poder. Igual que una 
mercaderia.35 

Cal recordar que aquests textos eren 
sobretot respostes als documents que li 
donaven els representants del govern fran-
cès a l’exili per a la nova organització de la 
IV República francesa, després de la derrota 
nazi que ja es preveia amb l’enfonsament 

alemany al front de l’est d’Europa. Sobta la 
força d’aquests escrits. Simone Weil escriu 
amb lucidesa com no havia fet mai. I és ales-
hores quan posa en dubte gairebé tots els 
projectes que prefi guren l’organització de la 
futura República francesa de la postguerra. 
Weil se centra en temes com ara el reclam 
d’una nova assemblea nacional, que de re-
truc n’estableixi una nova organització, la 
utilització del dret penal contra els delictes 
i els enganys que executen la majoria dels 
qui conformen el poder executiu, la convo-
catòria de processos de referèndum;36 així 
mateix és signifi cativa la nota que proposa 
la supressió general dels partits polítics.37 

La justícia ens alerta, amb atenció, de 
la capacitat que tothom té de distingir el 
bo del que no ho és. Quan sabem distingir, 
aleshores, habitem en la justícia, que de re-
truc comporta la preocupació pel bé públic. 
Llavors podem parlar de la legitimitat d’un 
govern.38 Quan estem en un estat d’atenció, 
de límits pràcticament sobrenaturals, és 
quan la nostra ànima –sobretot la del jutge– 
pot prendre una decisió justa. És per això 
que Weil reclama per a Europa un silenci 
necessari per acollir una nova actitud espi-
ritual que ha d’ajudar a derrotar l’enemic 
nazi;39 un dels entrebancs principals pels 
quals no podem acollir aquest «esperit 
atent» és l’existència dels partits polítics, 
juntament amb l’agressió contra els desgra -
ciats i els diners com a impulsors de la fo-
rça. Tot plegat acobla amb l’actitud que es 
respira a Europa des d’inicis del segle XX: 
la separació entre cultura i espiritualitat, o 
entre la ciència i la religió. Per a Weil aquest 
és un dels pitjors mals de l’època, mentre 
que l’únic obstacle per a la idolatria del 
totalitarisme consisteix en una via espiritual 
autèntica. Però succeeix que el cristianisme 
no és autèntic. L’església és una aliada del 
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poder i no compleix la seva principal fun-
ció crítica que hauria d’anar de la mà d’un 
missatge alliberador. Per a arribar a aquest 
estadi s’ha de fer una doble purifi cació de la 
religió i de la política, a través d’una crítica 
punyent a la representació del Déu heretat. 
Una crítica que, per tant, godalli el poder. 
Els evangelis no prediquen el poder, sinó 
l’amor a Déu, la caritat i l’amor al proïsme. 
És per aquest motiu que Weil els troba un 
dels relats més justos que s’adiuen amb la 
idea que ella té de la justícia que s’agermana 
amb la caritat i l’amor al proïsme. I per això 
en «Formes de l’amor implícit a Déu», escrit 
a Marsella l’any 1942 abans de marxar a 
Nova York –i que li deixa en penyora al seu 
amic el pare Joseph-Marie Perrin, primer 
dipositari del llegat Weil– diu: «L’evangeli 
no fa cap distinció entre l’amor al proïsme 
i la justícia. (...) Nosaltres hem inventat la 
distinció entre la justícia i la caritat. És fàcil 
comprendre per què. La nostra idea de jus-
tícia eximeix, al qui posseeix, de donar. Si, 
tanmateix, dóna, creu poder estar content 
amb si mateix. Pensa que ha fet una bona 
obra. L’altre, el que rep, segons interpreti 
aquesta idea de justícia, o bé està eximit 
de tota gratitud o bé forçat a un agraïment 
servil».40 Aquest és un dels motius pels 
quals Simone Weil no es convertí al cato-
licisme. Prefereix romandre al llindar de 
l’església, tot i sentir com a propis –malgrat 
la seva condició jueva– els misteris de la fe 
cristiana. El problema és que l’església no 
capta prou la mirada de l’altre que sofreix. 
Weil pensa que Jesús se’ns presenta com 
un captaire. I són els captaires els qui hem 
d’estimar més. I per això diu al pare Perrin 
en una carta: «No obstant, als meus ulls, el 
cristianisme és catòlic de dret i no de fet. 
Hi ha tantes coses fora d’ell, tantes coses 
que estimo i no vull abandonar (...) no vull 

deixar les tradicions acusades d’heretgia, 
com ara la tradició maniquea o albigesa, i 
totes les coses sorgides del Renaixement, so-
vint degradades, encara que ni de bon tros 
mancades de valor. Com que el cristianisme 
és catòlic de dret i no de fet, considero 
legítim ser membre de l’Església de dret 
i no de fet, no només durant un temps, 
sinó tota la vida si cal».41 I per reblar el 
clau hi afegeix una opinió molt suggerent 
que relaciona el totalitarisme de l’església 
catòlica amb els totalitarismes del segle 
XX. Escriu en l’«Autobiografi a espiritual», 
que ja hem citat abans: «Després de la cai-
guda de l’Imperi Romà, que era totalitari, 
fou l’Església la primera que va establir a 
Europa, el segle XIII, després de la guerra 
dels albigesos, un assaig de totalitarisme. 
Aqueix arbre n’ha donat molts, de fruits. I el 
ressort d’aqueix totalitarisme és el simple ús 
de les dues paraules: anathema sit. Per una 
altra banda, mitjançant una transposició 
d’aquest ús s’han forjat els partits totalitaris 
dels nostres dies. És un aspecte de la història 
que he estudiat particularment».42 

L’escriptura de Simone Weil és aguda. 
De vegades, escriu a cop de sentència 
–com si fos un jutge– però ben allunyada 
de qualsevol jutge o polític al servei del to -
talitarisme o del partit governant de torn 
de les democràcies «representatives» i «de-
legacionals» del nostre present. La llum 
que emet el bé amb la idea d’una justícia 
idònia identifi ca el seu pensament. Weil és 
platònica. El seu pensament no enganya 
ni en allò bo, ni en allò que l’entenebreix 
més: l’antijudaisme esfereïdor d’alguns dels 
seus textos.43 

Simone Weil capgira l’herència del pen-
sament polític completament infi ltrat de 
dret romà, i augmentat, encara més, des 
de 1789, per la creença en un progrés de la 
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història imparable. Però no hi ha fi nals de la 
història. No sempre hi ha «progrés». En la 
possibilitat d’un progrés imparable, hi han 
dipositat molta confi ança tant el comunis-
me com el capitalisme per tal com tots dos 
sistemes es regeixen per la llei del consum 
infi nit. El consum pel consum per a mi és 
sinònim de mort. Un cop ja has consumit 
tant, què fas? Què vol i espera una societat 
que consumeix tant? 

La idea de «progrés» serà sempre critica-
da per Simone Weil ja que aquesta creença 
l’emet un poder de caire materialista i to-
talitari. Per una banda, el progrés se situa 
sempre al costat del més fort, i per l’altra, 
perquè Europa, arran de tant de «progrés», 
ha començat un procés de desarrelament 
–que l’ha transmès a tots els pobles conque-
rits– que comporta la pèrdua de la tradició. 
És l’època en què les baranes on recolzàvem 
ja no hi són. La tradició s’ha trencat. Una 
altra coincidència amb Hannah Arendt. 
Atesa aquesta pèrdua de la tradició, és quan 
Weil reclama més que mai l’exercici de la 
capacitat de l’atenció. L’objectiu és crear un 
clima d’espiritualitat a Europa que l’ajudi 
a preparar-se quan arribi l’hora de derrotar 
Hitler.44 Dir això no és cap ridiculesa, ella 
en tot moment sap que a Hitler se l’ha de 
derrotar amb la guerra. Per tant, la seva pro-
posta d’«atenció» és molt seriosa i profunda. 
Ha de fer refl exionar els creients, tant com 
els qui no ho són. La seva concepció de la 
moral és sobrenatural. Per això no creu en 
una moral laica, sinó que creu en una que ve 
de Déu i que només es troba sotmetent-se a 
un grau elevat d’atenció. I els qui més res-
ponsabilitat tenen d’aquest grau d’atenció 
són els polítics i els jutges, no el desgraciat 
que sofreix, que també en pot disposar 
però que no té temps per a refl exionar. El 
desgraciat, molts cops, vol deixar de pen-

sar. Escriu Weil: «Com que la voluntat és 
impotent per a obrar la salvació, la noció 
de moral laica és absurda. Perquè allò que 
anomenem moral remet a la voluntat i a allò 
que té, per dir-ho d’alguna manera, de més 
muscular. La religió, per contra, correspon 
al desig i és el desig el que salva».45 

Simone Weil està sempre atenta a la rea-
litat del moment. Fa propostes, però no se li 
n’accepta cap. Eren, no obstant, propostes 
escrites amb seny i que potser haurien fet 
una mica més de llum a l’espai públic de 
la política –cosa que també deia Hannah 
Arendt. Com és que el govern provisional 
no li accepta, per exemple, el «Projecte d’in -
fermeres a primera línia del front»,46 pro-
jecte arriscat, però del tot comprensible 
ja que les primeres cures al front haurien 
salvat vides? Per què ha de tenir impunitat 
judicial el president de la República? Per 
què el sistema judicial ha d’estar sotmès 
al control del poder executiu, quan en 
tot cas hauria de ser al contrari? Des de la 
Revolució Francesa, ni mai, no s’ha tingut 
en compte la distribució dels poders47 que 
proclamava la mateixa Revolució i les re-
volucions posteriors. Els poderosos mai no 
s’han llegit amb atenció L’esperit de les lleis 
de Montesquieu. 

Ara bé, el dret és necessari –són neces-
sàries les lleis escrites– però potser ens hi 
hauríem de situar d’una manera antinòmi-
ca. Weil ha parlat de l’antinòmia del dret. 
És a dir, per un costat hi ha la necessitat del 
dret, i per un altre hi ha el fet què aquest 
està indissolublement lligat al poder; si 
la invitació que ens fa Weil de no tenir 
drets, sinó obligacions amb els nostres 
semblants, s’assumeix sota el segon aspecte 
de l’antinòmia, que diu que les relacions 
humanes es regeixen sempre, excepte si 
s’obren al sobrenatural, segons la força i 
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la gravetat, l’exhortació que fa Weil a no 
emmascarar la justícia es dirigeix, al con-
trari, a la possibilitat de mantenir oberta la 
referència a la transcendència, a una justícia 
a la qual, encara que sigui irrepresentable, 
excepte en la imatge de la balança de braços 
desiguals, ha de ser invocada sempre que 
es reconegui que una pràctica o acció és 
injusta per a aquell que ha de fer, cada 
vegada, un exercici valent d’atenció per a 
discernir quin és l’equilibri més adequat 
a les circumstàncies. Segons una intel·ligent 
apreciació de la professora Wanda Tomassi, 
la crítica weiliana al dret s’interpreta, doncs, 
no com un refús a tota normativa jurídica, 
sinó com un senyal que indica la radical 
insufi ciència i inefi càcia d’una política de 
reivindicació –hereva de l’esperit jacobí de 
l’època del terror– respecte al sofriment 
d’aquell que no té drets –el desgraciat– ja 
que ningú està disposat a reconèixer-los-
hi;48 per tant, l’essència de la democràcia, 
segons el professor de Weil, Alain, seria el 
control tant dels poders fàctics com dels 
polítics. Weil, quan parla de la separació 
de poders, té present Alain. Tal com su-
ggereix la professora Emília Bea,49 Alain 
fa regirar una mica la divisió de poders de 
Montesquieu, distingint, en una línia més 
rousseuniana, entre poder legislatiu i poder 
executiu, al qual s’afegeix un tercer po-
der anomenat «contrôleur», que en ocasions 
es confon amb el poder legislatiu mentre 
que en altres moments de la seva obra signi-
fi ca el control continu de tots els ciutadans 
a qualsevol manifestació de poder. 

Tornant a la crítica als partits polítics, 
una cosa de les pitjors que fan és l’emissió 
de tanta passió a la societat. Aquesta passió 
la generen les maquinàries de propagan-
da dels mateixos aparells dels partits, als 
quals ja hem fet referència abans. Sense 

la propaganda els sistemes totalitaris no 
serien prou efi caços a l’hora de sotmetre les 
consciències dels seus súbdits. Per a Weil, la 
tendència dels partits és sempre totalitària. 
Escriu Weil: «La tendència essencial dels 
partits és totalitària (...) la concepció del 
bé públic pròpia de tal o tal partit és una 
fi cció, quelcom buit, sense realitat. És per 
això que s’autoimposa sempre la captura 
del poder total».50

PER ACABAR

Simone Weil es decanta contra qualsevol 
ideologia. Dit d’una altra manera, contra 
qualsevol sistema d’idees que pretengui ab -
solutitzar el pensament de la societat. Aques -
ta és la lectura que extrec del seu assaig «La 
persona i el sagrat»,51 leitmotiv dels darrers 
escrits polítics. Aquest text condiciona les 
lleis que «promulga» Simone Weil per a una 
nova república. Com ja hem dit, amb les 
obres L’arrelament i Els escrits de Londres, 
Weil sembla haver volgut expressament 
acomiadar-se amb un itinerari semblant 
al del seu mestre Plató. Per això al fi nal és 
important promulgar unes lleis. Els homes 
les han d’obeir i han de ser un instrument 
que els ajudi a cercar la veritat, i que alhora 
els permeti viure en una ciutat més justa. 
Una veritat que no va d’acord amb el dret 
de la Realpolitik dels poderosos, sinó amb la 
idea d’un dret que faci de límit de la força. 
Un dret que freni els forts ja que només 
d’aquesta manera els febles podran trobar 
un equilibri. Però això només es pot fer si hi 
ha una conversió del cor de cadascú. Ales-
hores, els altres seran vistos com a persones 
i la nostra mirada atenta es dirigirà cap als 
altres amb els quals tenims «obligacions» / 
«deures» més que no pas drets. El dret, el 
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que farà es posar en pràctica una llei justa 
–contemplada atentament– i aplicarà la 
justícia penal corresponent. Però el dret s’ha 
de desvincular del maridatge regulador que 
imposen els més forts.

L’assumpció de l’obligació és el passatge 
essencial de la justícia weiliana. La tradició 
jurídica occidental moderna –sobretot la 
d’ara– ha vist en els drets el punt més im-
portant per a la defensa del feble, del neces-
sitat. Però com diu el professor Tommasso 
Greco, Weil vol reconvertir l’apel·lació con -
tínua als drets que, en el fons, és sempre 
l’instrument dels forts –malgrat que aquest 
pensament no es pot ni formular ni dialo-
gar amb bona part de la gent de l’esquerra 
actual que s’enroca en el tema dels drets. 
L’obligació, la vinculen encara amb la 
religió i la moral, cosa que no és certa. Si 
tu a l’altre no el veus com el reclam d’una 
obligació, possiblement per moltes lleis que 
promulguin «drets humans», hom mai no 
arribarà a sentir-se implicat amb un altre. 
En tot cas, des de fora, i amb poca implica-
ció, hom sabrà que un altre té un dret i que 
et poden posar a la presó si l’hi trepitges. 
Però poca cosa més.

El poble necessita paraules escrites i pro-
nunciades que es puguin menjar en la me-
sura que siguin comestibles, és a dir, en tant 
que continguin alguna nota de veritat.52 
El pensament de Weil és valent, per tant, 
arriscat. Demana un canvi d’orientació per 
al pensament polític i moral. 

Per això Weil opina que la sobirania 
d’un poble no recau en la nació, sinó en la 
justícia. La justícia és la sobirania de la so-
birania. La història, però, ens demostra que 
de fet la sobirania ha estat la força53 exercida 
per un petita fracció de cada nació. Ja que la 
força s’inclina a causa de la llei de la gravetat 
física del costat dels més forts: «Tots els 

moviments naturals de l’ànima es regeixen 
per lleis anàlogues a les de la gravetat física. 
L’única excepció és la gràcia».54 

Necessitem paraules mengívoles. Com 
les que va pronunciar el professor Tomasso 
Greco, a València, el passat 23 d’octubre en 
un seminari sobre l’obra de Weil. Ell m’ha 
ajudat a entendre el sentit de la justícia de 
Weil. I amb les seves paraules –atorgant-li 
autoritat– acabem l’article: «Simone Weil 
pretén capgirar completament la direcció 
del llenguatge polític i jurídic modern: pas-
sar de la reivindicació de l’afi rmació d’un 
mateix a través dels drets a substituir-ho 
per un llenguatge de l’espoliació (o des-
pullament) d’un mateix perquè derivi en 
l’assumpció de l’obligació envers l’altre. 
(...) El compliment d’un deure, en efecte, 
ajuda a superar la distància, la confrontació, 
i ajuda a activar un lligam amb els altres, el 
contrari de la reivindicació del drets, que 
sobretot produeix una separació».55 
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noves lleis controladores. Però una conferència 
inèdita del professor Tomasso Greco a València, 
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llibre d’Isaïes. Concretament, el «més crístic» és el 
d’Isaïes, 53. Recordem que, per a Simone Weil, 
Déu va crear el món buidant-se de tot l’amor que 
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Maria Tabuyo. Concretament, l’experiència a la 
guerra es localitza a la quarta part del dit volum 
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gran que no pas el del poder legislatiu i judicial. 
Per a Arendt, perquè la majoria de revolucions 
estan interessades en les conquestes del poder per 
a apaivagar les necessitats socials, però no porten 
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perillosa per a l’àmbit polític (...) el pensament 
polític es basa essencialment en la capacitat de 
jutjar». Vegeu, Hannah Arendt, ¿Qué es la políti-
ca?, Barcelona, Paidós, 1997. Introducció de Fina 
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propaganda. El que no ho fes desapareixeria. Cap 
partit és tan audaç amb la mentida per a afi rmar 
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Ilíada o el poema de la força», Simone Weil, Escrits 
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Gairebé tota la vida humana ha passat lluny dels 
banys calents». Simone Weil, «La Ilíada o el poema 
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obre el volum Escritos de Londres y últimas carta, 
op. cit., pp. 17-40.
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recull Escritos de Londres y últimas cartas, op. cit., 
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dels volum Escrits sobre la guerra, op. cit., pp. 126-
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40. Simone Weil, «Formes de l’amor implícit a Déu», 
article dins del recull Autobiografi a espiritual i altres 
escrits de Marsella, op. cit., p. 81. 

41. Simone Weil, «Autobiografi a espiritual», article dins 
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es localitza a la revista Rels. Podeu llegir: «Simone 
Weil i el judaisme», Rels. Revista d’idees i cultura, 2, 
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ligions». Dins del recull Escrits sobre la guerra, op. 
cit., pp. 135-136.
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Londres y últimas cartas, op. cit. Forma part d’una 
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el poder legislatiu, el poder executiu (aquest és 
l’ordre de la seva veritable jerarquia), de quina 
coordinació són susceptibles i de quina manera de 
designació i de control li convé a cadascú». Simone 
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Weil, «Consideracions entorn del nou projecte de 
Constitució», dins del volum Escritos de Londres y 
últimas cartas, op. cit., p. 76. 

48. Wanda Tomassi, «Más allá de la ley. Derecho y justicia 
en la última Weil», dins del volum Simone Weil: 
descifrar el silencio del mundo, Madrid, Trotta, 1995, 
pp. 51-71. A cura de Carmen Revilla. Concreta-
ment aquesta idea swe situa a la p. 54.

49. Emília Bea Pérez, Simone Weil. La memoria de los 
oprimidos, op. cit., p. 38.

50. Simone Weil, «Nota a la supresión general de los 
partidos políticos», art. cit., op. cit., p. 107.

51. Simone Weil, «La persona y lo sagrado», art. cit. Dins 
del volum Escritos de Londres y últimas cartas, op. 
cit., pp. 17-40. És curiós el subtítol «Col·lectivitat, 
Persona, Impersonal, Dret i Justícia». D’aquesta 
manera, Weil inclou primer tots els àmbits de la 
condició humana i després, els dos àmbits que han 
de fer possible la convivència entre els homes: el 
dret i la justícia. Al darrere, sense dir-ho, hi ha el 
propòsit de la construcció d’una nova ciutat. D’una 
nova França. Weil pensava que s’havia d’aprendre 
alguna cosa de la desfeta de la III República i de 
l’ocupació alemanya. 

52. Simone Weil, «Cartas a Maurice Schuman», dins del 
volum Escritos de Londres y últimas cartas, op. cit., 
p. 157.

53. Vaig treballar el tema de la força en l’obra de Weil en 
la meva tesina –no publicada– i en d’altres articles, 
com per exemple en aquesta mateixa revista l’any 
2003. L’article es titulava «Simone Weil: un pen-
sament original», L’Espill, tardor 2003, València, 
pp. 138-146.

54. Simone Weil, «La gravedad y la gracia», dins del 
volum La gravedad y la gracia, op. cit. p. 53. 

55. Tommasso Greco, «Diritto e giustizia in Simone 
Weil». Text inèdit (p. 14). Ponència a la UIMP de 
València al seminari «Simone Weil. La conciencia 
del dolor y la belleza. Revisión crítica ante el 
centenario de su nacimiento» (22-24-X-2008). 
L’organització anà a càrrec de la professora Emília 
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Russell fou un agnòstic, però també 
un anticlerical que sovint adoptava un estil 
abrandat que ben segur el va fer guanyar 
una fama d’ateu que no corresponia a la 
veritat. De fet, a parer seu, l’existència de 
déu era una possibilitat, tot i que seria una 
possibilitat que empíricament no podia ser 
resolta i que, a més a més, tenia en contra 
tota l’evidència de què podem disposar. Per 
exemple, en una de les entrevistes per a la 
televisió realitzades per Woodrow Wyatt en 
1959, i publicades posteriorment amb el 
títol de La meva concepció del món, després 
de reconèixer que de jove era profundament 
religiós –«res no m’interessava tant com la 
religió exceptuant les matemàtiques»– diu 
Russell:

No, jo no crec que Déu no existeixi. Crec 
que la possibilitat de la Seva existència es 
troba al mateix nivell que la dels déus olím-
pics i els de la mitologia nòrdica. També 
poden haver existit els déus de l’Olimp i 
del Valhalla. No puc provar que no han 
existit, que no existeixen, però tampoc no 

Antoni Defez és professor de Filosofi a a la Uni-
versitat de Girona. Aquest treball forma part 
del Projecte d’investigació «Cultura i religió: 
Wittgenstein i la contrail·lustració» (Ref: 
FFI2008-0086), fi nançat per DGICYT. 

crec que el Déu dels cristians tingui més 
versemblança de la que tenien ells. Crec que 
són una mera possibilitat.1

En la seva opinió, el valor els arguments 
tradicionals per demostrar l’existència de 
déu és nul, i si en alguna ocasió algú els ha 
acceptat hauria estat més per la necessitat 
de creure en les seves conclusions que no 
pas per la seva suposada força demostrativa. 
Ara bé, Russell no s’aturava en la impossi-
bilitat de resoldre el problema teorètic de 
l’existència de déu, sinó que hi anava més 
enllà, i endinsant-se en el problema de com 
havia de ser la vida bona reclamava el que 
podríem qualifi car d’un viure sense déu. En 
efecte, per a Russell, l’infl ux de les religions 
sobre la vida humana, malgrat que hagin 
pogut tenir algun aspecte positiu, ha estat 
en general força negatiu:

(...) perquè es considerava important que 
la gent cregués en alguna cosa, sobre la 
qual no existia evidència i això falsifi cava 
la manera de pensar d’aquesta gent, falsifi -
cava els sistemes educatius i originava, 
diria jo, una completa heretgia moral: és 
a dir, que és correcte creure en determina-
des coses i erroni creure en algunes altres, 
deixant a part el problema de saber si les co -
ses considerades son veritables o falses. En 
general considero que la religió ha fet molt 

Religió i misticisme
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de mal, principalment santifi cant el conser-
vadurisme i l’adhesió als costums tradicio-
nals, i encara més santifi cant la intoleràn-
cia i l’odi.2 

Com veiem, el plantejament de Russell 
és el propi d’un il·lustrat: ni tan sols seria 
el cas que la religió hagués estat un estadi 
nefast però necessari per a la formació de 
la humanitat; tampoc, que els humans 
necessitin per viure de la religió –viure en 
el temor de déu. No, justament tot el con-
trari: la religió hauria impedit i estaria im-
pedint l’alliberament dels éssers humans. 
I això, d’en trada, perquè l’origen de la 
creença religiosa seria la por:

L’home se sent bastant impotent, i hi ha tres 
coses que li fan por: una és el que la Natura 
li pot fer, puix que el podria ferir el llamp 
o engolir un terratrèmol; la segona, el que 
li podrien fer altres homes –com matar-lo 
en una guerra–, i la tercera, que té molt 
a veure amb la religió, és el que les seves 
pròpies passions violentes poden obligar-lo 
a fer i que sap que en un moment de calma 
lamentaria d’haver fet. Per aquesta raó la 
por és la companya inseparable de molta 
gent durant tota la seva vida, i la religió 
ajuda a disminuir l’ansietat que provoca 
aquesta por.3

Això, però, no seria el pitjor. I és que 
les religions el que aconsegueixen a la llarga 
és mantenir els humans en la por: fer dels 
humans uns éssers immadurs, dependents i 
no autònoms, tot impedint la seva llibertat. 
Així, d’aquells que sense religió creuen que 
serien incapaços d’enfrontar-se a la vida i 
que deleguen en déu o els sacerdots els seus 
problemes diu Russell:

Diria que demostren una mena de covardia 
que en qualsevol altra esfera es conside-
raria digna de menyspreu, però que en re-
lació amb l’esfera religiosa hom creu digna 
d’admiració (...) Tothom hauria de po-
der plantar cara a la vida amb les armes que 
aquesta li hagués donat. És un requisit que 
forma part de... del coratge.4

Dèiem fa un moment que Russell era 
un il·lustrat, i això es faria palès també en 
la resposta que ofereix a la possible rèplica 
que, des de la religió, hom podria fer, que la 
gent abraça la religió per amor: al seu parer, 
la pròpia família, la pàtria i la humanitat 
són realitats que per si mateixes ja haurien 
de ser sufi cients per omplir de sentit i pro-
pòsits la vida dels individus. Igualment 
a questa posició il·lustrada s’aprecia en la 
relació que hi hauria entre la manca de 
benestar col·lectiu i l’adhesió a les creences 
religioses:

Estic segur que si continuessin esclatant 
guerres importants, si hi hagués molta po-
bra gent vivint sota la fèrula d’un opressor, 
la religió continuaria seguint el curs que 
ha seguit fi ns ara, car he observat que la 
creença en la bondat de Déu és inversament 
proporcional a l’evidència. Quan no hi ha 
evidència de cap mena, el poble creu en Ell 
a ulls clucs, i quan les coses van bé i hom 
podria creure, el resultat és el contrari. Per 
això presumeixo que si la gent aconsegueix 
resoldre els seus problemes socials, les reli-
gions desapareixeran gradualment. Però, per 
altra banda, si no ho aconsegueixen, no crec 
que aquestes desapareguin.5

Aquestes opinions de 1959 –Russell hi 
tenia 67 anys–, tot i que expressades molt 
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sintèticament, són si fa no fa les mateixes 
que ja havia mantingut en 1927 en la 
conferència «Per què no sóc cristià» i en 
1930 en «Ha fet la religió contribucions 
útils a la civilització?», i són presents també 
en el famós debat radiofònic que en 1948 
mantingué a la BBC amb el jesuïta F. C. 
Co pleston.6 En efecte, en la conferència 
de 1927, després de criticar els arguments 
clàssics en favor de l’existència de déu –el de 
la primera causa, el de la llei natural, el del 
disseny, l’argument moral i el de la repara-
ció de les injustícies– i després de mostrar 
també que Jesucrist no era tan savi ni tan 
bo com tradicionalment s’ha pensat –Buda 
i Sòcrates hi estarien per damunt–, Russell 
s’esplaia amb la idea dels efectes nocius de la 
religió, els quals no sols anirien en contra de 
la llibertat humana, com ja hem vist, sinó 
també en contra de la felicitat i el progrés 
moral dels éssers humans:

Sovint es diu que atacar la religió és quel-
com molt equivocat perquè la religió fa els 
homes virtuosos (...) A mi em sembla que 
de la gent que l’accepta la majoria ha estat 
extremadament dolenta. I això és un fet que 
cal tenir en compte: en qualsevol època a 
mesura que la religió ha estat més intensa 
i més profundes les creences dogmàtiques, 
més gran ha estat la crueltat i pitjors les 
condicions de vida. En l’anomenada edat 
de la fe, quan els homes realment creien 
la religió cristiana en tota la seva plenitud, 
hi hagué la Inquisició, amb totes les seves 
tortures. Hi hagué molts milions de dones 
desafortunades cremades com a bruixes, i 
tota mena de crueltats provocades en tota 
classe de persones en nom de la religió.

En observar el món, és possible trobar 
que qualsevol petit avanç en el progrés del 
sentiment humà, que tota millora en la llei 

criminal, que tot pas en la disminució de les 
guerres, que tota acció cap un millor tracta-
ment de les races de color, o fi ns i tot en la 
minva de l’esclavitud, que tot progrés moral 
que hi hagut al món han estat obstaculitzats 
constantment per les esglésies organitzades 
del món. Afi rmo amb tota la intenció que 
la religió cristiana, en tant que organitzada 
en esglésies, ha estat i encara és el principal 
enemic del progrés moral.

(...) hi ha moltes altres maneres com ac-
tualment l’Església, a través de la seva insis-
tència en allò que ha decidit anomenar mo -
ralitat, causa patiments immerescuts i inne -
cessaris a tota mena de gent. I per descomp-
tat, s’oposa encara en bona part al progrés i 
millorament de tots els mitjans que dismi-
nuirien el patiment al món, perquè ha triat 
considerar com a moralitat un cert conjunt 
d’estretes regles de conducta que res tenen 
a veure amb la felicitat humana. I quan un 
hom diu que això o allò s’hauria de fer per què 
contribueix a la felicitat humana, ells pen-
sen que això no importa en absolut. «Què 
té a veure la felicitat amb la moral? La fi nali-
tat de la moral no és fer feliç a la gent».7

Poca broma amb l’anticlericalisme de 
Russell i la contundència del seu estil. 
Tornem, però, a la seva anàlisi de la creença 
religiosa. Com ja hem vist, el valor dels 
arguments seria nul, de manera que no és 
estrany que se’ns digui que els motius de la 
seva acceptació són més aviat emocionals. 
Bé, que els motius siguin emocionals no 
seria un argument contra de la creença 
religiosa –de fet, molts creients hi estarien 
d’acord; el problema és que serien motius 
emocionals provocats per la por:

Crec que la religió es basa primàriament i 
fonamentalment en la por. En part, és la 
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com voldríem, amb tot, encara serà millor 
del que aquells altres n’han fet en tots aquests 
segles. Un bon món bo necessita coneixe-
ment, benevolència i coratge; no un penedit 
anhel del passat, ni posar bastons a les rodes 
del pensament amb paraules pronunciades fa 
molt de temps per homes ignorants. Cal una 
mirada no atemorida i una intel·ligència lliu-
re. Cal tenir esperança en el futur, no estar 
mirant tot el temps a un passat que és mort, 
un passat que confi em serà superat pel futur 
que la nostra intel·ligència pot crear.9

Com podem veure, Russell combina dos 
tipus d’aproximacions al fenomen religiós. 
D’una banda, l’anàlisi de la creença religiosa 
des d’una perspectiva epistemològica en 
tant que creença mantinguda per un indi-
vidu –una relació entre home i déu sense 
intermediaris– i, en aquest sentit, s’interessa 
per clarifi car quina seria l’evidència a favor 
seu –els arguments–, o si hi ha d’altres mo-
tivacions i causes, com seria, per exemple, 
la necessitat de seguretat que origina la por. 
Tanmateix, d’altra banda, Russell hi ana-
litza la creença religiosa contextualitzada 
socialment i històricament –és a dir, la reli-
gió–, i és aquí on ens presenta els danys que 
ocasiona i les difi cultats que genera a l’avanç 
de la humanitat, i a la llibertat i la felicitat 
humanes. Ambdós enfocaments, segons 
Russell, serien complementaris i necessaris 
i, de fet, en més d’una ocasió sembla com 
si els resultats de la segona anàlisi fossin, a 
parer seu, una molt bona raó en contra de 
la simple creença en déu.

Amb tot, cal adonar-se del fet que l’a-
nàlisi epistemològica que hi fa Russell gira 
en torn de la creença religiosa, com hem 
dit, entesa com l’actitud proposicional que 
manté un individu –el creient– respecte 
de l’existència d’un altre individu –déu. 

terror davant d’allò desconegut i, en part, 
(...) el desig de sentir que tenim un germà 
major que ens protegeix en tots els nostres 
problemes i confl ictes. La por és la base de 
tot –la por d’allò misteriós, la por del fracàs, 
la por de la mort. La por és l’origen de la 
crueltat i, per tant, no és sorprenent que 
crueltat i religió hagin anat de la mà. I és 
que la por és la base d’ambdues.8

Tanmateix, no tot estaria perdut: el 
Russell de 1927, fent gala d’un optimisme 
típicament il·lustrat, confi a, d’una banda, 
en la ciència i, d’altra, en la benvolença i la 
intel·ligència dels humans:

La ciència pot ajudar a alliberar-nos d’a-
questa por covarda en què la humanitat ha 
viscut durant moltes generacions. La ciència 
pot ensenyar-nos, i crec que el nostre cor 
també, a no buscar ajudes imaginàries, a 
no inventar aliats celestials, sinó més aviat 
a fer amb els nostres esforços que aquest 
món sigui un lloc on puguem viure, en 
comptes de ser allò que les esglésies han fet 
d’ell al llarg de tots aquests segles.

Hem de mantenir-nos drets i mirar el 
món a la cara –les seves coses bones i les do-
lentes, les belles i les lletges–; veure el món 
tal com és i no tenir-ne por. Dominar el 
món amb la intel·ligència, i no estar sim-
plement sotmès al terror que ens provoca. 
Tota concepció de Déu és una concepció que 
deriva de l’antic despotisme oriental, la qual 
concepció és indigna d’homes lliures. Quan 
a l’església sentim que la gent s’humilia i diu 
de si mateixa que són pecadors miserables i 
coses per l’estil, això sembla menyspreable 
i indigne d’éssers humans que es respecten 
a si mateixos. Hem de mantenir-nos drets i 
mirar el món a la cara. Hem de fer del món 
el millor que puguem fer, i si no és tan bo 
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No hi ha en Russell, per tant, a diferència 
del que és possible trobar, per exemple, en 
el pensament del segon Wittgenstein, una 
anàlisi epistemològica de la creença religio-
sa com a forma de vida d’una comunitat, 
una praxi social ritualitzada que dóna per 
assegurades o certes moltes altres creences 
distintes a la de la mera existència de déu. 
En Russell la consideració de la creença 
religiosa com a fenomen social només està 
dirigida, com hem vist, per l’interès de 
mostrar les nefastes conseqüències de la 
creença religiosa organitzada, aspecte, per 
cert, que és totalment absent en les anàlisis 
wittgensteinianes.10

Ara bé, deixant de banda la qüestió de 
si l’anticlericalisme de Russell està justifi cat 
o no, o si és excessiu, tenim el problema de 
si la seva anàlisi epistemològica és correcta 
o no; i, en concret, la qüestió de si el seu 
agnosticisme és o no acceptable. I és que 
d’una lectura atenta de les seves interven-
cions en el debat amb Copleston hom 
podria treure la impressió que alguna cosa 
no funciona bé del tot; fi ns i tot la impressió 
que Copleston acaba guanyant-li la partida. 
Ocupem-nos, per tant, d’aquesta qüestió, 
tot i que sigui breument.

Russell arranca el debat acceptant que 
no és possible demostrar la no existència de 
déu, i que la seva posició és agnòstica. En 
aquest sentit, Russell podria haver afi rmat 
també, però no ho fa, que no és el mateix 
dir que no és possible demostrar l’existència 
de déu que dir que no és possible demostrar 
la no existència de déu, ja que ambdues afi r-
macions tindrien una força il·locucionària 
diferent: la càrrega de la prova sempre recau 
en el creient, és a dir, en aquell que hi creu, 
ja que és ell qui hauria de demostrar que 
déu existeix, i no a l’inrevés. Com diem, 
Russell no fa aquest moviment, però podria 

haver-lo fet congruentment amb els seus 
plantejaments. Tanmateix, aquesta no seria 
ara la qüestió important, sinó el problema 
de si el concepte de déu és o no signifi catiu. 
I és que declarar-se agnòstic o acceptar la 
idea que no és possible demostrar la no 
existència de déu –o l’existència de déu, té 
igual– sembla pressuposar que hom accepta 
que el concepte de déu és signifi catiu, és a 
dir, que no és cap disbarat ni absurd, cap 
pseudoconcepte. O dit amb exemples que 
Russell va fer famosos amb la seva teoria de 
la referència, que el concepte de déu està a 
un nivell semblant al de «el rei de França» 
i no al de «el quadrat rodó».

En efecte, mentre que «el rei de França» 
seria una expressió que remet a un predicat 
signifi catiu –«ser rei de França»– tot i que 
en l’actualitat no hi hauria cap individu 
particular que satisfés aquest predicat, 
l’expressió «el quadrat rodó» no remetria a 
cap possibilitat, perquè ser quadrat i rodó 
alhora és una impossibilitat, un absurd. 
En altres paraules: no és possible que cap 
individu particular satisfaci el suposat con-
cepte «ser quadrat rodó». Altrament, la no 
satisfacció del concepte «ser rei de França» 
és només empírica: només a partir del fet 
que França és una república, no és possible 
que algú sigui rei de França –bé, també 
podria succeir que França fos una monar-
quia, però que no estigués clar si en un mo -
ment determinat hi ha o no rei a causa de 
problemes en la successió o respecte de la 
legitimitat reial. 

Així les coses, si el concepte de déu fun-
ciona com el de «el rei de França», aleshores 
si déu existeix o no serà un qüestió contin-
gent –és a dir, que podria tant existir com 
no existir–, i determinar la seva existència 
o la seva no existència hauria d’efectuar-se 
per mitjans empírics, bé directament o bé 
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indirectament a través de les conseqüències 
de la seva existència o inexistència. En 
defi nitiva, el que valdria per a l’existència 
o la inexistència de qualsevol objecte o 
fenomen, també hauria de valer per al cas 
de déu. I clar, de la mateixa manera que, de 
vegades, pot resultar-nos empíricament di-
fícil o impossible determinar que quelcom 
existeix, tot i que no teòricament impossi-
ble, també podria succeir que en el cas de 
déu fos empíricament difícil o impossible 
determinar la seva existència, o la seva 
inexistència –per exemple, podria ser el cas 
que déu se’ns ocultés sistemàticament. 

Doncs bé, que aquesta era la posició de 
Russell es fa evident en el següent diàleg 
en torn al caràcter d’ésser necessari que 
tindria déu:

RUSSELL: (...) Un ésser que ha d’existir 
i que no pot no existir, seria segurament, 
d’acord amb vostè, un ésser l’essència del 
qual pressuposa l’existència.

COPLESTON: Sí, un ésser l’essència del 
qual és existir. Tanmateix jo no voldria 
argumentar l’existència de Déu només a 
partir de la idea de la Seva essència, perquè 
no crec que tinguem encara una clara in-
tuïció de l’essència de Déu. Penso que hem 
d’argumentar des del món de l’experiència 
cap a Déu.

RUSSELL: Sí, veig prou clara la diferèn-
cia: Alhora, però, un ésser amb sufi cient 
coneixement podria afi rmar: «Aquí tenim 
aquest ésser l’essència del qual implica 
l’existència».

COPLESTON: Sí, certament si algú veiés 
Déu, veuria que Déu ha d’existir.

RUSSELL: Heus ací per què dic que 
hi ha un ésser l’essència del qual inclou 
l’existència, tot i que no coneixem aquesta 

essència. Només sabem que aquest ésser 
existeix.11 

El problema, però, és que sembla que 
Russell no veu prou clara la diferència, mal-
grat que ell digui el contrari, i Copleston, per 
contra, hi és molt més hàbil. Efectivament, 
Copleston no vol defensar l’anomenat ar-
gument ontològic –l’argument que pretén 
deduir necessàriament l’existència de déu 
a partir de la seva essència com l’ésser in-
fi nit–, perquè no creu que tinguem una 
clara intuïció de l’essència de déu. En altres 
paraules, i com ja va demostrar en el passat 
l’enfrontament entre la teologia positiva 
i la teologia negativa, Copleston sap que 
tot argument a priori de la l’existència 
de déu ha de partir de la comprensió del 
concepte de déu com l’ésser infi nit, és a 
dir, l’ésser que conté en grau infi nit totes 
les perfeccions, inclosa la d’existir. I resulta 
problemàtic o impossible d’explicar com un 
ésser fi nit –els humans– pot comprendre 
aquesta idea d’un ésser l’essència del qual 
seria infi nita. No és estrany, per tant, que 
Copleston prefereixi argumentar des del 
món de l’experiència cap a déu.

Russell, al seu torn, no veuria clara la 
diferència, perquè, d’haver-la vist, no diria 
que tenim el concepte d’un ésser l’essència 
del qual inclou l’existència, i que tot el pro-
blema rau en el fet que no sabem si existeix 
o no un ésser com aquest. ¿Per què no diu 
Russell que el concepte de déu –el concepte 
d’ésser necessari o el concepte d’ésser infi -
nit que, alhora, és l’ésser necessari– és un 
disbarat, un absurd com ho seria el de «el 
quadrat rodó»? I que no ho digui no deixa 
de sorprendre perquè poc abans del diàleg 
que acabem de transcriure ha afi rmat que 
ell només reconeixia la signifi cativitat del 
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predicat necessari respecte de les proposi-
cions, les proposicions de la lògica:

(...) jo no admeto la idea d’un ésser neces-
sari, i no admeto que tingui cap signifi cat 
concret anomenar «contingents» altres 
éssers. Aquestes expressions no tenen per a 
mi signifi cació, excepte dintre d’una lògica 
que jo rebutjo. (...) La paraula «necessari» 
és, em sembla, una paraula inútil, tret de 
quan és aplicada a proposicions analítiques, 
no a coses.12 

I quelcom semblant passaria amb la idea 
que déu és la causa del món o que el món 
com un tot té una causa, és a dir, respecte 
de la resposta a la pregunta tradicional 
«Per què hi ha quelcom, més aviat que no 
res?»:

El concepte de causa en tots els seus aspectes 
és un concepte que nosaltres derivem de la 
nostra observació de coses particulars; no 
trobo cap raó per suposar que la totalitat 
tingui una causa, sigui la que sigui (...) El 
concepte de causa no té aplicació respecte 
del tot.13

I clar, si aquest ús de la paraula «causa» 
no té signifi cat, i si tampoc en té el de 
«necessari» en relació als objectes, és a dir, 
si no té sentit dir d’un objecte que existeix 
necessàriament i que és la causa del món, 
¿què queda del concepte de déu? En altres 
paraules: ¿respecte de què Russell és agnòs-
tic? ¿No seria més coherent afi rmar que el 
concepte de déu –l’ésser infi nitament per-
fecte que existeix necessàriament i que és la 
causa del món– és un absurd? De fet, com 
mostra el cas del budisme, ni la religió ni el 
misticisme no necessiten indefugiblement 
d’un déu. Doncs bé, sigui com sigui, Russell 

no segueix aquesta ruta, sinó que centra la 
seva anàlisi en el concepte d’existència, tot 
criticant l’ús de la paraula «existència» com 
a propietat dels objectes i, en concret, de 
déu. A parer seu, dir que quelcom existeix 
no seria altra cosa que la manera ordinària 
d’expressar que un objecte satisfà un deter-
minat predicat. I és que en sentit lògic, com 
ens indica la quantifi cació, «existència» no 
és un predicat:

RUSSELL: (...) Si vostè, però diu «Sí, Déu 
es la causa del món» està usant Déu com un 
nom propi: llavors «Déu existeix» no serà un 
enunciat que tingui un signifi cat; això és el 
que vull defensar. I és que, conseqüentment, 
dir que això o allò existeix mai pot ser una 
proposició analítica. Per exemple, suposem 
que vostè pren com a tema seu «l’existent 
quadrat rodó»; semblaria que és una propo-
sició analítica dir «l’existent quadrat rodó 
existeix», però no, no existeix.

COPLESTON: No, no existeix, però vostè 
no pot dir que no existeix a no ser que tingui 
un concepte del que és l’existència. Pel que 
fa a la frase «quadrat rodó existent», jo diria 
que no té en absolut signifi cat.

RUSSELL: Hi estic completament 
d’acord. Llavors, però, canviant de con-
text, jo diria el mateix en relació a «l’ésser 
necessari».14

En suma: la posició de Russell sembla 
ser que allò que no té signifi cat no és el 
concepte de déu, sinó l’afi rmació de la 
seva existència necessària, ja que aquesta 
afi rmació fa servir la idea que «existència» 
és una propietat. I aquí hi hauria un punt 
de coincidència entre Russell i Copleston: 
que, en contra de l’argument ontològic, 
no és possible a priori establir l’existència 
de déu. La diferència, però, és que segons 
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Copleston és possible a posteriori establir 
l’existència necessària de déu, és a dir, que 
la seva existència és una propietat neces-
sàriament seva en funció de la seva perfecció 
infi nita, mentre que, d’acord amb Russell, 
únicament podríem establir a posteriori 
l’existència de déu, però no com una pro-
pietat seva i molt menys com una propietat 
necessària seva, sinó tal i com determinen 
l’existència de qualsevol objecte conegut 
per descripció, a saber, en la mesura que 
hi ha un objecte que satisfà el predicat que 
el descriu.15

Arribats aquí, sembla que Copleston hi 
està en millor posició. Russell, des del seu 
agonosticisme, només pot afi rmar que no 
té cap evidència de l’existència de déu o, 
si es vol, i dient-ho en la seva pròpia ter-
minologia, que mai n’ha tingut cap co-
neixement directe o per descripció. És a 
dir, i si se’m permet la broma, tot ve a parar 
a la idea que déu no te’l pots trobar a la 
parada de l’autobús, perquè si te’l trobessis 
ja no seria déu. I això és justament el que 
Copleston necessita perquè, del fet que 
Russell o qualsevol altre, no s’hagi trobat 
mai déu a la parada de l’autobús, no se 
segueix que déu no existeixi, sinó que déu, 
en el millor dels casos, no agafa l’autobús. 
Queda, per tant, incòlume la idea que si 
algun dia veiéssim déu, podríem veure que 
déu existeix necessàriament:

COPLESTON: (...) És únicament a posteriori, 
a través de la nostra experiència del món, 
com arribem a conèixer l’existència d’aquest 
ésser. I aleshores es pot argumentar que 
l’essència i l’existència han de ser idèntiques. 
I és que si l’essència de Déu i l’existència de 
Déu no fossin idèntiques, aleshores hauria 
de ser trobada més enllà de Déu alguna raó 
sufi cient de la seva existència.16 

Com acabem de dir, negar la intel·ligi-
bilitat del concepte déu no implica abando-
nar la creença o l’actitud religiosa ni el mis-
ticisme, com mostraria el budisme, o com 
mostraria també una lectura no teista del 
Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgens-
tein. A tal efecte només caldria interpretar 
l’últim paràgraf d’aquesta obra, el famós 
«D’allò que no es pot parlar, cal guardar-
ne silenci», com volent dir no que hi hagi 
quelcom de què no es pot parlar, sinó que 
no hi ha res de què parlar, ja que allò místic 
seria únicament el miracle de l’existència 
del món –allò que s’escau– com un tot inal-
terable –el destí.17 Amb tot, com és sabut, 
el mateix Wittgenstein en els seus dietaris 
propicia una lectura teista del seu misti-
cisme en tant que allí ens mostra la seva 
lluita, mai resolta del tot, per creure en un 
déu personal, i per viure una religiositat de 
tarannà tolstoià.18 Però no ens apartem 
de Russell, i ocupem-nos ara de la seva 
actitud envers el misticisme.

Doncs bé, a diferència de la creença 
religiosa Russell mantenia cap al misticisme 
una actitud que no deixava de ser en el fons 
respectuosa: de fet, aquest seria l’element 
respectable de la creença religiosa, a saber, 
en tant que pot ser, de vegades, expressió 
d’una actitud o d’una emoció mística. El 
problema, però, és que sovint hom ha in-
tentar convertir aquesta actitud o emoció 
en coneixement, cosa que Russell no estava 
disposat a acceptar. Per exemple, en 1935 a 
Religió i ciència Russell afi rma que el misti-
cisme vindria caracteritzat per les següents 
tres tesis equivalents:

1) que tota divisió i separació és irreal, i que 
l’univers és una sola unitat indivisible; 2) 
que el mal és il·lusori, i que la il·lusió sorgeix 
de considerar-ne falsament una part com 
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subsistent per ella mateixa; 3) que el temps 
és irreal, i que la realitat és eterna, no en el 
sentit que duri sempre, sinó en el sentit que 
està enterament fora del temps.19

Ara bé, aquestes tres tesis tenen cla-
rament una pretensió cognoscitiva, tot 
considerant la il·luminació o la revelació 
com a font de coneixement sobre la rea-
litat. Per contra, per a Russell, només la 
ciència pot ser coneixement, i el misticisme 
únicament pot ser una emoció o tenir una 
signifi cació emotiva. El misticisme no pot 
contradir la ciència. Dit amb paraules del 
mateix Russell:

Crec que quan els místics contrasten «reali-
tat» amb «aparença», la paraula «realitat» no 
té un signifi cat lògic, sinó emotiu: signifi ca 
que, en algun sentit, és important. Quan un 
diu que el temps és «irreal», allò que hauria 
de dir és que, en algun sentit i en algunes 
ocasions, és important concebre l’univers 
com un tot, tal com el Creador, si existís, 
l’hauria concebut en decidir-se a crear-lo. 
Concebut d’aquesta manera, tot el procés 
és a dintre d’un tot complet: el passat, el 
present i el futur existeixen en algun sentit 
junts, i el present no posseeix aquella reali-
tat preeminent que té per algunes maneres 
usuals d’aprehendre el món. Si s’accepta 
aquesta interpretació, el misticisme expres-
sa una emoció, no un fet; no afi rma res i, 
per tant, no pot ser confi rmat ni contradit 
per la ciència. El fet que els místics facin 
assercions es deu a la seva incapacitat per 
separar allò emotivament important de la 
validesa científi ca.20

En suma, el misticisme, malgrat conte-
nir «una substància de saviesa» –com diu 
Russell–, ha d’alliberar-se de la seva preten-

sió cognoscitiva i de la fugida del món real 
que, de vegades, comporta:

Si l’emoció mística s’allibera de creences 
no garantides i no és tan aclaparadora com 
per arrencar totalment l’home dels afers or-
dinaris de la vida, pot oferir quelcom de 
gran valor: el mateix que ens reporta la con-
templació, tot i que d’una manera exaltada. 
L’afany, la calma i la profunditat poden tenir 
el seu origen en aquesta emoció, en la qual, 
d’entrada, tot desig centrat en un mateix 
està eliminat, i la ment arriba a ser un espill 
de la immensitat de l’univers.21

En 1914 a l’assaig «Misticisme i lògica», 
inclòs al llibre del mateix títol publicat 
en 1917, Russell ja havia expressat una 
idea semblant, tot i que amb uns matisos 
diferents:

(...) encara que el desenvolupament complet 
del misticisme em sembla erroni, amb una 
sufi cient retenció es troba un element de 
saviesa que hem d’aprendre de la manera de 
sentit mística, i que no sembla abastable de 
cap altra manera. Si això és veritat s’hauria 
de recomanar el misticisme com una actitud 
envers la vida, i no com una professió de fe 
sobre el món. Continuaré mantenint que 
el credo metafísic és un error produït per 
l’emoció, encara que aquesta emoció, com a 
colorant i informadora de tots els altres pen-
saments i sentiments, sigui la inspiradora del 
que millor hi ha en l’home. Àdhuc la curosa 
i pacient investigació de la veritat per la 
ciència, que sembla la veritable antítesi de la 
ràpida certesa metafísica, pot ésser nodrida 
i alimentada pel gran esperit de reverència 
en què viu i es mou el misticisme.22

En efecte, si en el darrer text que co-
mentàvem de 1935 Russell afi rmava que 
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el misticisme tindria un vessant positiu, 
en el text de 1914 veiem que es tracta d’un 
aspecte, a més de positiu, recomanable i, 
fi ns i tot, quelcom a imitar:

La metafísica, o l’intent de concebre el món 
com un tot per mitjà del pensament, s’ha 
desenvolupat des del començament per la 
unió i pel confl icte entre dos impulsos hu-
mans molt diferents, un que empeny l’home 
cap al misticisme, l’altre que l’empeny cap 
a la ciència. Alguns homes han assolit la 
grandesa en un sol d’aquests impulsos, 
d’altres l’han assolida en el fet contrari 
(...) Però els millors homes que han estat 
fi lòsofs han sentit la necessitat d’ambdues, 
ciència i mística: la seva vida ha estat l’intent 
d’harmonitzar-les, i això, per la seva àrdua 
incertesa, farà que per a certes ments la fi lo-
sofi a sigui sempre una cosa més important 
que la ciència o la religió.23

I un altre pas de rosca. Així com no 
és la mateixa cosa constatar el vessant 
positiu del misticisme que recomanar-lo, 
tampoc seria el mateix recomanar-lo que 
afi rmar que és inevitable. Sens dubte, es 
pot trobar en el misticisme quelcom de 
positiu, però no fer-lo seu –per exemple, 
perquè considera que existeixen altres eines 
per aconseguir un resultat semblant; o pot 
també, com hem vist, recomanar-lo. Ara 
bé, si diem que el sentiment o l’actitud 
mística és inevitable hi estaríem anant més 
enllà: ¿per què i en raó de què hauria de ser 
inevitable? Bé, la resposta no pot ser altra 
que perquè és metafísicament inevitable i, 
per tant, necessari –de fet, aquesta seria la 
manera com els místics sempre s’han entès 
a si mateixos.

I que el misticisme sigui metafísicament 
inevitable i necessari vol dir que a través seu 

és possible assolir la visió correcta –la visió 
metafísicament correcta– del món i la vida. 
No que assolim una visió interessant o com-
plementària a la visió científi ca i mundana 
de la realitat; ni tan sols que assolim una 
visió necessària per tal d’aconseguir deter-
minats efectes pràctics –per exemple, viure 
més sàviament– que considerem valuosos. 
No, metafísicament correcta i necessària 
signifi caria aquí que hi ha una única visió 
del món metafísicament correcta –el co-
neixement de la realitat en si mateixa– i que 
és necessària l’actitud o l’emoció mística 
per tal d’assolir-la. En aquest sentit, no és 
estrany que hom parli en aquest context 
d’il·luminació o de revelació.

Russell no arribà tan lluny, però per 
exemple Wittgenstein sí, almenys el Witt-
genstein del Tractatus, ja que no sols allò 
místic existeix –existeix en un sentit meta-
físic que en res correspondria a l’existència 
empírica–, sinó que a més a més dóna lloc 
a la visió correcta del món, aquella visió que 
s’obté enfi lant-se a l’escala fi losòfi ca trac-
tariana. ¿Quin valor fi losòfi c i vital podria 
tenir per a Wittgenstein el misticisme si fos 
només una manera interessant de mirar-se 
les coses? I encara més: allò místic haurà 
de ser quelcom inexplicable o resistent a 
qualsevol reconstrucció empírica: està més 
enllà de la ciència i dels sabers mundans, i 
hi és immune. 

Com diem, Russell no arriba tan lluny, 
però sorprèn que no s’adoni que aquesta 
és la lògica interna del misticisme, i que es 
conformi a destacar el seu vessant positiu 
i recomanable. De fet, Russell en la Intro-
ducció que va escriure en 1922 per l’edició 
anglesa del Tractatus no retreu a Wittgens-
tein el seu misticisme, sinó que Wittgenstein 
acabi dient moltes coses sobre allò que no 
podria parlar signifi cativament:
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El que causa vacil·lació és el fet que, malgrat 
tot, el senyor Wittgenstein aconsegueix de 
dir bastant sobre allò que no pot ser dit i 
suggereix així al lector escèptic que possible-
ment hi hagi alguna escletxa a través d’una 
jerarquia de llenguatges, o per alguna altra 
sortida. El senyor Wittgenstein col·loca, per 
exemple, tot el tema de l’ètica en la regió 
mística, inexpressable. No obstant això, és 
capaç de transmetre les seves opinions èti-
ques. La seva defensa podria ser que el que 
ell anomena el místic pot ser mostrat, encara 
que no pugui ser dit. Pot ser que aquesta 
defensa sigui adequada, però confesso, per 
la meva banda, que em deixa amb un cert 
sentiment d’incomoditat intel·lectual.24

El caràcter empíricament inexplicable 
de l’actitud mística és un tema que no és 
nou –està present en tota la mística–, i té, 
per cert, un clar paral·lelisme amb la manera 
com els fi lòsofs creients han tractat el con-
cepte de déu: per exemple, Descartes feia 
de la idea de déu una idea innata; Berkeley, 
contravenint el seu propi empirisme, hi 
parlava de «noció»; Kant, al seu torn, ho feia 
en termes de «concepte pur». L’estratègia 
estava clara: que el concepte de déu no fos 
empíric, que no derivés de l’experiència, 
perquè altrament, podria tractar-se d’una 
simple creació humana, una invenció indi-
vidual o col·lectiva. I el mateix, com estem 
dient, seria aplicable a l’experiència mística: 
el seu valor fi losòfi c depèn del seu caràcter 
empíricament intocable.

I fi ns i tot Russell, malgrat el seu an-
ticlericalisme, no s’hauria apartat del tot 
d’aquesta manera de fer en no tractar el 
concepte de déu com un pseudoconcepte, 
o en recomanar el misticisme com una 
emoció o una actitud. Amb tot, s’ha de 

reconèixer que Russell no va caure en l’error 
que sol propiciar la idea que, atesa la supo-
sada naturalesa intocable de l’experiència 
mística i la creença religiosa, aquestes són 
també immunes a tota crítica, que són 
simplement benintencionats assumptes in-
dividuals, un simple negoci entre els homes 
i la divinitat, o entre els homes i el caràcter 
sagrat del món. No, Russell, com hem vist, 
lluny d’aquesta ingènua benevolència, no 
descontextualitza socialment i històrica-
ment la creença religiosa ni l’actitud místi-
ca, i n’assenyala els perills o els seus efectes 
perniciosos. I és que Russell, malgrat ser un 
il·lustrat, en realitat, no fou un pensador 
que visqués sense l’horitzó de déu o sense 
l’emoció mística que pot provocar el misteri 
del món –ell no era ni un ateu, ni un posi-
tivista. Una altra cosa, clar, és que nosaltres 
no detectem i assenyalem les insufi ciències 
dels seus plantejaments. 
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Edició a cura de Josep Ballester
376 i 404 pp., 2005 i 2006, Universitat 
de València –Càtedra Joan Fuster / Eliseu 
Climent editor

L’estudi i l’anàlisi de la relació que Joan 
Fuster va tenir amb els editors de Torre, 
Miquel Adlert i Xavier Casp, és una tas-
ca imprescindible per a conèixer un dels 
episodis més interessants, si no clau, del 
valencianisme contemporani, ja que aca-
barà repercutint en l’evolució de tots tres 
al llarg de la segona meitat del segle passat 
i, de retruc, en l’evolució general de tot 
el moviment de redreçament nacional. A 
més de l’interès intrínsec que aquests dos 
volums de la correspondència tenen per a 
fer-nos una idea dels avatars del valencia-
nisme cultural d’aquells anys, el fet que el 
grup Torre, forjat en els primeríssims anys 
de la postguerra, funcione com a nucli-
bressol de joves valencianistes durant quasi 
vint anys (des del mateix Fuster a fi nals dels 
quaranta fi ns a Emili Rodríguez Bernabeu 
als seixanta), que siga justament l’assagista 
de Sueca, l’element més destacat del grup, 
qui ben aviat s’allunye de les directrius que 
imposa el tàndem Adlert/Casp i es desmar-

que gradualment de la doctrina que inspira 
el seu apostolat, i que els editors de Torre 
seguesquen una evolució que els portarà a 
les seues conegudes postures secessionistes, 
té com a conseqüència que aquests episto-
laris tinguen un especial interès per a tots 
aquells que busquem explicacions sobre 
l’origen remot i sobre les causes que van 
portar a l’enfrontament civil durant els anys 
de la transició democràtica.

El primer volum aplega la correspon-
dència entre Fuster i Xavier Casp (1948-
1953) i la primera part de la de Fuster amb 
Adlert (1948-1949). En el volum número 
10 trobem la continuació de la correspon-
dència Fuster/Adlert (1949-1951) i les 
cartes creuades entre Fuster i Santiago Bru 
(1946-1983), a més de tres apèndixs que 
inclouen, el primer, tres cartes (una con-
junta de Vicent Casp, Emili Beüt i Alfons 
Verdaguer a Fuster; una altra de Joan Fuster 
a Vicent Casp contestant l’anterior, i una 
altra de Rafael Villar a Fuster); el segon, 
una sèrie de documents que són articles de 
premsa o revista –un d’aquests inèdit–, en 
els quals els autors (Adlert, X. Casp, Bru, 
Fuster) defensen l’ideari estètic del grup 
Torre o analitzen la producció d’algun 
d’ells (l’article de Fuster sobre Casp: «Va-
lors nous dels Països en Llengua Catalana. 
Xavier Casp»), i la reproducció d’alguna 
de les actes de les reunions de la tertúlia de 
l’esmentat grup; i el tercer apèndix arreple-
ga una sèrie de poemes enviats per Bru a 
Fuster al llarg de diversos anys i un poema 
inèdit d’aquest últim. El volum 10 es tanca 
amb un índex onomàstic dels dos volums. 
Dissortadament, la correspondència amb 
Xavier Casp i Miquel Adlert no s’ha pogut 
editar completa, ja que falten les cartes de 
Fuster que es troben a l’arxiu particular de 
Xavier Casp (i que inclou l’arxiu d’Adlert, 
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en ser Casp el dipositari i marmessor), atès 
que ni Xavier Casp ni els seus hereus van 
facilitar aquesta documentació al curador 
d’aquests volums. De fet, només trobem 6 
cartes de Fuster a Casp, contra 31 de Casp 
a Fuster, i 3 cartes de Fuster a Adlert, contra 
54 cartes d’Aldert a Fuster; és a dir, només 
podem llegir les còpies de les cartes enviades 
que Fuster va tenir la precaució de fer i que 
es conserven al seu arxiu. Això representa 
un entrebanc a l’hora de conèixer els di-
ferents arguments –i, molt important, els 
matisos que els acompanyen– que utilitza 
un dels interlocutors, Fuster en aquest cas, 
per a defensar els seus punts de vista en el 
reguitzell d’assumptes i polèmiques que 
apareixen en aquestes cartes; ja que, per 
contra, el que trobem en aquests epistolaris 
és el pes aclaparador de les tesis de Casp i 
Adlert, i de vegades per partida doble, en 
insistir tots dos en un foc creuat en els 
mateixos arguments contra els de Fuster. 
Malgrat això, les cartes que s’han pogut 
editar de Fuster són molt rellevants, ja que 
la majoria són les respostes als editors de 
Torre sobre les grans polèmiques en les 
quals es veu immergit. Atès que de vegades 
la discussió s’allarga i que es produeixen 
malentesos i interpretacions interessades 
(segons s’acusen els uns als altres), l’homenot 
de Sueca té la previsió de fer-ne còpia a fi  
de respondre en cartes posteriors detalla-
dament i amb exactitud: «aquesta vegada, 
per precaució, he tret còpia», escriurà una 
vegada Fuster a Adlert (carta 58, p. 123 
del vol. 10). Entre aquestes poques cartes 
conservades de Fuster, les referències als 
seus arguments que trobem en les cartes de 
Casp i d’Adlert (de vegades reinterpretats), 
i que una part de la correspondència de Bru 
i Vidal adreçada a Fuster també ens forneix, 
afortunadament, de notícies i comentaris 

sobre els mateixos assumptes objecte de 
polèmica, fi nalment ens podem fer una 
idea completa dels punts de vista de cadascú 
sobre cada qüestió.

Les dates de l’intercanvi epistolar ja són 
de per si un primer indicador sobre el perío-
de de la relació entre aquests personatges. 
L’epistolari amb Xavier Casp s’interromp 
el 1953 (tenint en compte que no hi ha 
cap carta de 1952 i que només hi ha una 
carta del 1953, que és simplement una 
comunicació), amb Adlert ho fa el 1951 
i amb Bru el 1983. Observem, doncs, 
que la vinculació estreta de Fuster amb els 
editors de Torre només va durar tres anys, 
entre 1948 i 1951, any en què es produeix 
el trencament del compromís, l’abandó 
de la militància, que implicava pertànyer 
al grup Torre. Un allunyament, però, que 
no va signifi car una desvinculació total 
i un trencament defi nitiu, ja que Fuster 
encara va continuar sovintejant la relació 
amb el grup i va acudir en alguna ocasió, 
per exemple, a les seues tertúlies en anys 
posteriors, com podem comprovar en una 
de les cartes que envià a Santiago Bru en 
la qual escriu que «vaig estar fa un parell 
de setmanes a la «torre» de Cirilo Amorós 
[domicili particular de Xavier Casp]. M’hi 
varen presentar la nova adquisició literària, 
o siga l’Andrés Estellés» (carta 35, pp. 
233-234, vol. 10). Si per a Fuster trencar 
aquests lligams li va permetre alliberar-se 
de la tutela de Casp i Adlert i fugir de la 
lluita aferrissada que aquests tenien amb 
destacats valencianistes, com ara Carles 
Salvador o Almela i Vives, per als editors 
de Torre, per contra, aquest allunyament 
no solament va signifi car perdre el suport 
del seu pupil més destacat en uns moments 
que se sentien empaitats per aquests vells 
valencianistes, ben arrecerats ara la majoria 



174
d’ells a Lo Rat Penat renovat del 1948, sinó 
que ho van interpretar com una deserció. 
Així, Xavier Casp escriurà a Fuster el 25 de 
febrer del 1951 que «ja tindrem ocasió 
de parlar, perquè m’he encabudit a no 
creure en el teu egoisme (la comoditat o és 
açò o alguna cosa pitjor)». En el mateix sen-
tit, X. Casp escriurà el 12 d’abril de 1951 
una carta a Sanchis Guarner en la qual diu 
que «l’actitud de Fuster és descoratjadora, 
Manolo, perquè és d’una comoditat (per no 
dir egoisme) que si tu, Miquel, jo, pensàrem 
així, no hauria estat possible Fuster en el 
panorama valencianista perquè el valen-
cianisme seria una cosa museable» (carta 
conservada a l’arxiu Sanchis Guaner de la 
Biblioteca Valenciana). Sanchis Guarner, 
per la seua part, també retraurà a Fuster la 
seua actitud, com podem llegir en aquestes 
lletres d’una carta que li envià el 14 d’abril 
de 1951: «Tot això és molt lleig, però la 
solució de l’Aventí que sembles propugnar 
és còmoda, però la trobe estèril» (carta 14, 
p. 114, vol. 4).

Hem de tenir en compte que l’any 
1951 representa justament el moment 
culminant de la lluita entre els editors de 
Torre i els vells valencianistes, agreujada, 
com hem dit, des de l’entrada de part 
dels vells valencianistes en el Rat Penat el 
1948 i, especialment, a partir del rebuig 
d’Adlert i els de Torre d’incorporar-s’hi, 
amb la qual cosa, com escriurà el mateix 
Adlert a Fuster en carta del 9 de març del 
1949, «això [no entrar al Rat] ens ha creat 
un hiperposicionisme; és a dir, som una 
oposició dins l’oposició, i naturalment 
aquesta postura és incòmoda» (carta 20, 
p. 317, vol. 9). No és ara el moment de 
fer una anàlisi de totes les causes d’aquesta 
baralla entre valencianistes (disputes gene-
racionals, plantejaments estètics diferents, 

lluita de poder i de lideratge, enveges per-
sonals, diferent visió del paper que han de 
tenir els valencianistes enfront del règim, 
etc.), ni de veure les diferents etapes per 
les quals transcorre o la manera com es 
desenvolupa (atacs mutus en premsa o en 
públic, denúncia a Casp al governador civil, 
vetos, etc.), però sí tal vegada d’assenyalar 
les conseqüències que aquest enfrontament 
va representar per a Xavier Casp i Miquel 
Adlert, pel que pot tenir d’indici per a la 
seua evolució en dècades posteriors, i que es 
poden sintetitzar en els punts següents: a) 
marginació dels editors de Torre de diversos 
projectes, com ara de formar part de la co-
missió patrocinadora del Diccionari Català-
Valencià-Balear a València; b) dimissió de 
Xavier Casp com a redactor a València de la 
revista Raixa, i eixida del mateix Casp de 
la col·laboració en Cap d’Any; en ambdós 
casos substituït per Joan Fuster; c) dimis-
sió de Xavier Casp com a codirector de la 
col·lecció «Murta» que editava la Institució 
Alfons el Magnànim a causa del veto que la 
Diputació de València va posar a Adlert; d) 
el distanciament de Fuster que ja hem vist. 
En defi nitiva, i com va escriure el mateix 
Fuster a Riera Llorca el 4 d’agost de 1951, 
«que els del grup Adlert (del qual ja me 
n’havia separat) han quedat arraconats i ara 
es limiten a les seues edicions...».

És cert que el trencament o allunyament 
de Fuster no sols es produeix per eva dir-
se de la lluita entre valencianistes, sinó que 
també infl ueix, i pensem que d’una ma -
nera molt notable, la intromissió constant 
que Xavier Casp i Adlert tenen sobre les 
seues activitats. Llegint aquests volums 
de l’epistolari ens adonem de fi ns a quin 
punt els editors de Torre exercien, o volien 
exercir, la tutela i la crítica. Així, hi ha 
dues polèmiques que destaquen per sobre 
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de totes: sobre la col·laboració de Fuster 
amb La Nostra Revista (editada per exiliats 
catalans a Mèxic) i amb la revista Verbo. 
Cuadernos de literatura, que editava a Ala-
cant el seu amic José Albi. En el cas de la 
primera revista, Xavier Casp recriminà a 
Fuster en carta del 21 de gener de 1951 
no sols que hi col·labore («això no és pas 
una revista catalanista, sinó una revista 
d’esquerres desorientades d’exili, escrita en 
català»), sinó també el contingut de l’article 
«València en la integració de Catalunya», 
publicat en aquesta mateix revista el 1950. 
El poeta de Carlet li retrau que «així, per 
manca de fonament, en tal article dius al-
gun elemental disbarat, però és que encara 
que no en digueres cap, tu has vist que cap 
home de lletres autèntic involucre la seua 
personalitat amb derivacions tan perillo-
res?». Aquesta carta provocà una resposta 
contundent de Fuster, i una altra contes-
tació de Casp (cartes 24, 25 i 26 del volum 
9). Però si no hi hagués prou a polemit-
zar amb Casp, Fuster també ha de pole-
mitzar amb Adlert sobre el mateix assump-
te, com podem comprovar en les cartes 
54-58 del volum 10. La segona polèmica 
va esclatar a propòsit de Verbo, de la seua 
qualitat literària o del fet que va publicar 
un poema en valencià amb la correspo-
nent traducció castellana (quan es deixa 
sense traducció castellana la publicació de 
poemes en altres llengües), cronològica-
ment anterior (any 1949), podem veure-la 
refl ectida en una carta de Casp (la 12, del 
vol. 9) i en un parell de cartes d’Adlert (la 
46 i 47 del vol. 10); és una llàstima que 
sobre aquesta polèmica no tenim cap carta 
de contestació de Fuster. 

Un altre punt de desacord recurrent té a 
veure amb els criteris lingüístics que s’han 
d’utilitzar. Si per una banda Fuster és par-

tidari «de seguir cegament a Fabra», segons 
considera Adlert (carta 4, p. 247, del vol. 9), 
els editors de Torre fi en aquest assumpte al 
criteri de Sanchis Guarner, que defensava 
les formes valencianes correctes. En aquest 
tema és il·lustratiu observar les mancances 
i dubtes lingüístics, la falta de recursos, dels 
joves escriptors; així, és corrent que Santiago 
Bru faça nombroses consultes lingüístiques 
a Fuster o que alterne al mateix temps dues 
formes (veure/vore, per exemple) en alguna 
de les primeres cartes que li tramet. Però no 
tot són polèmiques o desacords. Un dels 
valors més importants d’aquests dos volums 
(i òbviament no sols d’aquests dos), és que 
ens forneixen d’un cabal d’informació so-
bre les activitats, projectes, esdeveniments 
literaris, notícies literàries, del món valen-
cianista d’aquests anys –especialment dels 
del grup Torre– i de la manera que tenien 
de portar endavant les diverses iniciatives. 
Així, podem seguir els primers passos de la 
creació de la col·lecció «L’Espiga» de Torre 
i dels criteris que la guien; de les lectures 
literàries que es feien a casa d’Adlert, de 
Casp o a la Diputació; de les personalitats 
que visitaven València i assistien a la tertúlia 
(Sanchis Guarner, Miquel Batllori, Casacu-
berta, Miquel Dolç); de les excursions que 
organitzava el grup; dels problemes amb la 
censura i la manera de solucionar-los; de les 
activitats del grup valencianista rival, etc. 
A més, com que Fuster sovintejava poc la 
tertúlia dels de Torre i Bru hi assistia amb 
regularitat, aquest últim aprofi ta les cartes 
per a posar-lo al dia dels esdevenimens i 
últimes notícies provinents del clan Torre: 
«En primer lloc t’he de dir que estic al 
corrent del nou episodi antitorriste (si és 
que no hi ha algun altre més recent) de 
l’Almela i Vives. En un dels darrers viatges 
que vaig fer a València, m’empomaren en 
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casa de Paco [Francesc Xavier Casp] entre 
ell i Miquel i em digueren...», escriu Bru 
a Fuster al setembre del 1949 (carta 16, p. 
187, del vol. 10), amb la qual cosa tenim 
una tercera font d’informació, un tercer 
testimoni que ens pot ajudar a mesurar 
les actituds dels uns i dels altres. Fins i tot 
Bru actuà de mediador entre les parts, com 
podem llegir quan escriu a Fuster a propòsit 
del seu trencament amb els de Torre que 
«no pots imaginar-te el disgut que li has 
donat [a X. Casp], mes perquè segons em 
deia no creia ell mai que tu hagueres pogut 
arribar a fer tal cosa tractant-te més que 
com a un amic com a un germà, no sols 
en el terreny literari però en el particular 
també (sic). Jo vaig procurar (aquella nit, 
en sa casa) fer-li comprendre els motius que 
tu podries tenir per a fer-ho» (carta 29, p. 
222, del vol. 10).

Aquestes línies de la carta de Bru ens 
revelen un altre component de la relació 
entre aquests personatges que es desprèn 
immediatament de la lectura de les cartes, 
i és la gran familiaritat, l’alt grau d’amistat i 
afecte que es dóna entre ells, sobretot entre 
Casp i Fuster i entre Bru i Fuster. En el 
cas de Bru, i com que eren companys dels 
anys universitaris, l’epistolari traspua des 
del primer moment la confi ança i l’amistat, 
que es veuen refl ectides de diferents formes, 
des dels personalíssims encapçalaments de 
les cartes («Grandíssim i grandot Fuster», 
«Mésser Brunetto», «Adorado Baldomero») 
als diversos oferiments que fa Bru («ma 
casa és la teua per a tot», escriurà a Fuster 
en la carta 6, p. 151 del vol. 10), a mani-
festar preocupació per la salut de familiars 
(«m’han dit que sols anar-te’n cada dia al 
poble perquè la teua muller no està bé del 
tot», escriurà Fuster a Bru en la carta 22, p. 
203 del vol. 10) o als curiosos retrets que es 

llancen l’un a l’altre («ets fava i en ta casa 
no ho saben»). Pel que fa a Xavier Casp, 
veurem, per exemple, que s’implicarà bus-
cant faena a Fuster a València i li oferirà sa 
casa («no caldrà repetir-te que sempre que 
vullgues vindre, ma casa la tens lliurement 
oberta des del seu menjador fi ns a un dor-
mitori», carta 5, p. 86, del vol. 9), l’invitarà 
al bateig del seu fi ll, li farà oferiments per 
publicar, li donarà consells o li farà obser-
vacions sobre els seus poemes (carta 10 
del vol. 9), i fi ns i tot li confessarà en un 
moment determinat la seua ideologia: «sóc, 
simplement, catòlic i valencianista» (carta 
26, p. 188, del vol. 9).

Si el diàleg epistolar entre Fuster i X. 
Casp i Adlert s’interromp el 1951, el que 
mantenen Bru i Fuster hem vist que s’allar-
ga fi ns al 1983, cosa que ens permetrà co -
nèixer –malgrat que no amb la mateixa in-
tensitat i riquesa de detalls que la corres-
pondència que es refereix al període «torril» 
de Joan Fuster– les seues valoracions sobre 
altres moments delicats en la trajectòria 
d’aquest últim, com ara les reaccions que es 
van produir arran de la publicació d’El País 
Valenciano el 1963 (cartes 57 i 58).

Aquests volums de la correspondència, 
profusament i detalladament anotats pel 
curador –autor de diversos estudis sobre 
el valencianisme de postguerra–, i amb els 
interessants apèndixs que els acompanyen, 
constitueixen un testimoni apassionant i 
de primer ordre per a conèixer una part 
molt important del món del valencianisme 
cultural dels primers anys de la postguerra i 
el tarannà d’alguns dels seus protagonistes 
més destacats, l’empremta dels quals encara 
ressona en els nostres dies. 
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Ja fa més de vint anys, Ernest Garcia 
refl exionava sobre la tendència del «valen-
cianisme» a estar sempre en retard respecte 
dels canvis socials i polítics que s’esdevenien 
al país: «el valencianisme ha estat foralista 
i feudalitzant», escrivia Ernest Garcia, 
«quan els vents jacobins i liberals recorrien 
Europa, monarquitzant i beat en anys de 
moviment popular anticlerical i republicà, 
petit-burgés i republicà en l’era de les re-
volucions proletàries, afer de professors i 
literats en el món de la televisió i els ordina-
dors».1 «L’esquema, és clar», afegia el mateix 
Garcia, «comporta una dosi d’exageració. 
No crec, tanmateix, que aquesta siga inútil. 
Ara com ara, toquen a la porta els mega-
fl ops, el làser anti-satèl·lits i Greenpeace 
i, mentrestant, la província s’emociona 
perquè algú anuncia que un moderat regio-
nalisme podria esdevenir ideologia orgànica 
dels fabricants de brotxes». 

La fórmula del «retard» que fa servir 
Ernest Garcia –original, si no vaig errat, de 
Josep-Vicent Marqués–, és, en el cas que 

ens ocupa, del tot oportuna. El retard dels 
estudis sobre la comunicació al País Valen-
cià és, tanmateix, fàcilment explicable. És 
la conseqüència natural de l’estructura de 
la recerca i de la investigació universitàries 
del país. I, consegüentment, de les decisions 
cíviques i polítiques d’una classe dirigent 
poc o gens interessada en segons quines 
aventures intel·lectuals (davant de les quals 
sol desenfundar de forma preventiva). En 
efecte, la inexistència fi ns fa només uns 
cursos de facultats de Ciències Socials i de 
la Comunicació –que, per cert, mai no 
he entès que en siguen dues en comptes 
d’una sola– n’ha estat la causa principal. La 
universitat, en un país normal, és l’àmbit 
d’aquesta mena d’estudis sobre l’estructura 
de la comunicació –que no és sinó una 
part de l’estructura social. Contra el que 
hauria estat lògic en una societat moderna, 
postindustrial i quasi posturbana (si la crisi 
econòmica no ho arregla), els estudis reglats 
d’alguna de les branques de la comunicació 
–periodisme, comunicació audiovisual, 
relacions públiques o publicitat, posem per 
cas– només tenen quatre dies com aquell 
qui diu. I la dada no pot passar-la per alt 
l’observador social si ha llegit, com se li su-
posa, Karl Mannheim, i sap, en conseqüèn-
cia, que «el coneixement és situacional».2 
«¿Com s’explica», es pregunta retòricament 
Josep-Lluís Gómez Mompart en la «Pre-
sentació» d’aquest monogràfi c, «que (la 
Universitat de València) no posés en marxa, 
per exemple, la titulació de Periodisme fi ns 
a l’any 2000?». La pregunta és més crida-
nera i més reveladora per a l’observador si 
pensem, com el mateix Gómez-Mompart 
afegeix seguidament, que «les llicenciatu-
res de comunicació van començar al San 
Pablo-CEU el 1986 (amb un Govern del 
PSPV-PSOE a la Generalitat!)». 
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Fins aleshores, certament, només l’avan-

çada dels assagistes interessats en el país 
com a tema havien dedicat a l’estudi de la 
comunicació mediada alguna monografi a o 
quatre notes valoratives esparses ací o allà. 
El professor Rafael Xambó3 –connectat 
intel·lectualment amb la sociologia crítica i, 
paral·lelament, a l’equip d’investigadors de 
la comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona– va ser, en aquell context, un 
dels pocs a convertir el sistema de comuni-
cació valencià en sistemàtic centre del seu 
interès intel·lectual –acadèmic i cívic, val a 
dir-ho. El seu llibre Comunicació, política 
i societat. El cas valencià –versió comercial 
abreujada d’una tesi doctoral anterior– és 
encara una valuosa panoràmica sobre el 
mapa mediàtic valencià. Els treballs ela-
borats pel grup de professors del CEU-San 
Pablo organitzat a l’entorn d’Antonio La-
guna també tenen un alt interès, fonamen-
talment des del punt de vista de la història 
del periodisme i de la comunicació. 

Curiosament, al País Valencià més que 
a cap altra comunitat autònoma espanyo-
la, els mitjans de comunicació han condi-
cionat l’esdevenidor col·lectiu des de l’ano -
menada transició democràtica, i han 
«marcat» les decisions i les indecisions dels 
governs autonòmics de torn. Diríem que 
els mitjans, ben mirades les coses, no han 
estat «innocents», sinó que, ben al contrari, 
es van confi gurar llavors com uns actors 
molt actius en la delimitació de les ideolo-
gies col·lectives que circulaven al país i les 
consegüents alternatives socials i polítiques 
del postfranquisme. A la ciutat de València, 
les línies informatives i empresarials dels 
diaris Las Provincias i Levante van ser, com 
sabem els majors d’edat, tan determinants 
en la confi guració de l’actual estructura 
social i política del país com els mateixos 

partits polítics, sovint ostatges –amb el con-
següent impost antirevolucionari en forma 
de contractes d’impremta i de promocions 
de publicacions– d’aquelles estratègies pe-
riodisticoempresarials. En aquell context, el 
Diario de Valencia, primer, i el Noticias al 
Día, després, van ser dos intents de premsa 
plural i moderadament valencianista que la 
classe dirigent valenciana –l’empresariat de 
la comunicació i el poder polític institucio-
nal inclusivament– no va tenir massa interès 
a consolidar. Ben al contrari, eren sabedors 
que la creació d’un tercer espai comunicatiu 
al País Valencià hauria estat el brou de cul-
tiu en què podia haver germinat la creació 
del corresponent tercer espai sociopolític 
que no els feia el pes ni als uns i als altres. 
Més interessats en les bondats i les trans-
versalitats de poder i d’infl uències del bi-
partidisme, es van encarregar de dinamitar 
aquelles iniciatives per tots els mitjans pos-
sibles. Al cap i a la fi , la complexitat social 
complica les xarxes d’infl uència informals 
que tant de rendiment aporten als poders 
complementaris i als esquemes maniqueus, 
minva els mandarinats intel·lectuals i, fi nal-
ment, erosiona els esperits de campanar i 
els negocis compartits. L’estructura dualista 
de la premsa valenciana reforçava una 
convicció demoníaca segons la qual totes 
les coses es divideixen en dues parts, l’una 
completament bona i acceptable, l’altra 
roïna i rebutjable.

En efecte, l’aparició el desembre de 1980 
de Diario de Valencia, dirigit per Juan José 
Pérez Benlloch, clivella aquell binomi sim-
bolitzat per l’enfrontament Las Provincias-
Levante –però que va molt més enllà que la 
simple lluita pel lector i la publicitat. Diario 
de Valencia, amb plantejaments innovadors 
des del punt de vista de la producció pe-
riodística, intentava connectar amb públics 
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nous i ampliar les bases democràtiques 
d’uns segments socials emergents amb in-
teressos intel·lectuals i polítics molt allu-
nyats de les versions mediàtiques dels diaris 
existents a València. L’experiència de Diario 
de Valencia va tenir una vida curta, per raons 
diverses, que ara no són del cas. Noticias al 
Día en va heretar l’auditori i els principis 
periodístics de capçalera. Però la compra 
del diari Levante per part de Prensa Ibèrica, 
amb l’ajuda directa i indirecta del Partit 
Socialista, va reforçar les bases d’aquella 
estructura periodística i ideològica que ali -
mentava i retroalimentava una societat va -
lenciana en clau dual. La publicació d’Al 
cierre, les memòries periodístiques de Juan 
José Pérez Benlloch,4 han aportat informa-
ció valuosa sobre l’estructura de la comuni-
cació valenciana durant el darrer mig segle. 
La lectura d’Al cierre remarca, precisament, 
la rellevància dels «actors» en la construcció 
del sistema comunicatiu i d’aquell concepte 
tan boirós com és la «llibertat d’expressió». 
El llibre de Pérez Benlloch documenta la 
impagable tasca de centenars d’accionistes 
i de periodistes –amb Vicent Ventura5 i 
el mateix Pérez Benlloch de caps de fi la– 
per trencar el doble lligam d’una xarxa 
mediàtica maniquea i fanguinosa que va 
re presentar, com diem, la falsa elecció entre 
Las Provincias i Levante, tots dos aliats, en 
aquell moment, amb el conservadorisme 
social i polític de la ciutat de València.

El monogràfi c que ací ressenyem té, en 
primer lloc, el valor de l’inventari de la re-
cerca en comunicació realitzada els darrers 
anys al País Valencià amb una estructura 
clàssica sobre les diferents tendències i en-
focaments d’aquesta àrea del coneixement 
pluridisciplinar i en la qual, com és natural 
i saludable, es troben també diferents tradi-
cions intel·lectuals, tècniques d’anàlisi i fi ns 

i tot interessos gremials. Si bé ho mirem, 
el monogràfi c és una primera –i neces-
sària– obra d’«infraestructura» acadèmica: 
una eina bàsica per a poder veure i avaluar 
què s’ha estudiat i en quines condicions. 
Amb l’innegable encert, al meu entendre, 
d’incloure dos treballs fi ns ara considerats 
perifèrics als estudis sobre comunicació i 
que, ben contràriament, han esdevingut 
les línies més interessants i innovadores 
d’aquesta àrea del coneixement. Ens refe-
rim, d’una banda, als estudis sobre «Eco-
nomia de la cultura», que ha ressenyat Pau 
Rausell i, de l’altra, als treballs orientats sota 
la bandera del «Estudis culturals» inaugu-
rats per Raymond Williams (pare fundador 
alhora dels estudis sobre programació tele-
visiva) i que ací inventaria Àlvar Peris. S’hi 
ha de destacar, així mateix, la contribució 
de Dolors Palau i Nel·lo Pellisser sobre la 
«Comunicació periodística» i el documen-
tat treball sobre «Comunicació local i de 
proximitat» que fi rma Francesc Martínez
Sanchis. Són treballs que ens obliguen a con-
 siderar el context econòmic i polític del pa -
norama informatiu: la concentració de la 
propietat de les empreses informatives i 
la direcció dels fl uxos, posem per cas. 

Aquesta publicació demostra que, al cap 
dels anys, els estudis sobre comunicació 
no són un camp d’investigació monolític, 
sinó que hi confl ueixen diverses tradicions 
que fan difícil, gràcies a Déu, establir-ne 
uns contorns rígids i defi nitius. Ben al 
contrari, es tracta d’un domini tan obert 
com les mateixes activitats comunicatives: 
un territori permeable, com no pot ser de 
cap altra manera, a les demandes socials, a 
la recerca de la comprensió de les causes, 
les conseqüències i la direcció dels canvis en 
l’estructura de la comunicació mediada. Un 
camp, a més, cada dia més procliu a la in-
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terdisciplinarietat, amb aportacions provi-
nents tant de la humanística (història, dret, 
política, etc.) com de les ciències socials 
teòriques i empíriques (sociologia, psicolo-
gia social, antropologia, etc.), però amb un 
objectiu integrador més o menys manifest. 
Com és sabut, aquesta problemàtica no és 
exclusiva de la sociologia de la comunicació, 
sovint etiquetada, com ha assenyalat Mi-
quel de Moragas,6 com a «ciència-cruïlla» o 
«ciència-síntesi»; és a dir, d’àmbits de con-
fl uència de diverses ciències.7 En qualsevol 
cas, el monogràfi c que ressenyem té com a 
virtut primera l’enfocament divers perquè 
el seu objecte d’estudi s’ha de considerar 
des de la multiplicitat de perspectives que 
determinen les condicions socials en què 
ocorre. Finalment, el repte dels estudis 
sobre comunicació és, d’una banda, trobar 
l’estructura formal i les eines analítiques 
–el paradigma– que permeten parlar des 
d’una perspectiva teòrica sòlida. I, de l’altra, 
atendre els reptes socials de la transformació 
continuada de les condicions en què es 
produeix l’activitat (empresarial i comu-
nicativa) dels mitjans de comunicació, els 
(nous) sistemes comunicatius i les (noves) 
dinàmiques econòmiques, socials, culturals 
i polítiques que imposa la complexitat 
d’una societat avançada com la valenciana 
i les seues tendències de futur. Finalment, 
aquests estudis han d’assolir alguna mena de 
validació teòrica i científi ca general, però, 
alhora, han de posar a prova continuada els 
seus aparells formals amb el contrast amb 
l’experiència viscuda, amb les estructures 
socials concretes, els factors que la condi-
cionen i els actors que hi intervenen. És en 
aquest sentit que l’evolució i la diversitat 
de la nostra disciplina s’ha d’interpretar 
d’acord amb les coordenades històriques i 
socials en què s’esdevé la investigació. 

El monogràfi c respon a una estructura 
de la comunicació i de la recerca determi-
nades. Però el temps no passa debades. Els 
canvis en l’estructura de la comunicació han 
estat immensos i han succeït a una velocitat 
vertiginosa. A partir d’ara, i amb el suport 
sòlid d’aquesta primera pedra fundacional, 
l’investigador farà bé de focalitzar l’atenció, 
complementàriament, en les conseqüèn-
cies de la digitalització sobre l’oferta i la 
demanda comunicatives i la batalla dels 
continguts, especialment audiovisuals, 
enmig d’un sector tan infl uït per les ten-
dències del mercat cultural transnacional i 
el factors econòmics, polítics, tecnològics 
i socials que el determinen (globalització, 
concentració, desregulació i convergència, 
en primer terme). Les recents tesis docto-
rals de Toni Mollà8 i Yolanda Verdú,9 per 
exemple, s’han centrat en diversos aspectes 
de la radiotelevisió valenciana, al capda-
vall, la primera empresa de comunicació 
del país. Complementàriament, Vicent 
Palací10 ha dedicat la seua tesi doctoral a 
l’anàlisi econòmica del sector audiovisual. 
Per la seua banda, Yolanda Massó,11 dirigida 
pel doctor Josep-Lluís Gómez Mompart, 
treballa a hores d’ara en una tesi compa-
rativa entre RTVV, RTVE i la CCRTV. La 
complexitat i el pluralisme social són un 
símbol de modernitat, en contra de les idees 
metafísiques d’una Arcàdia uniforme i sense 
confl ictes interns. Siga com vulga, aquest 
meritori monogràfi c és el primer inventari 
de «La recerca en comunicació en el País Va-
lencià». Sense ell, seria impossible començar 
a dissenyar-ne un segon, que, segons com, 
ja trobem a faltar. Ben mirat, els canvis 
en l’estructura de la comunicació són més 
ràpids que la nostra capacitat de recerca. 
D’ací, una vegada més, el «retard» de què 
parlava lúcidament Ernest Garcia. 
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Joan Triadú, Joan Sales, Manuel Ortínez, Jordi 
Arquer, Ernest Lluch i Jordi Solé Tura) || 

Llibres
Santi Cortés, Sanchis i Fuster: el compromis i 

l’amistat (Joan Fuster, Correspondència vol. 4)
Biel Mesquida, Misericordiossísima memòria històri-

ca (Joan Fuster, Correspondència vol. 5)
Josep Iborra, Joan Fuster i la literatura del jo (Joan 

Fuster, Obra Completa [nova edició], vol. I)
Vicent Raga, Una «afortunada bogeria» (Júlia Blasco, 

Joan Fuster: Converses fi losòfi ques)
Joaquim Espinós La «Biblioteca J. F.» de l’editorial 

Bromera 

L’Espill 11 – Tardor 2002

Miquel Barceló, España científi ca i altres vaixells 
errants

Alfons Cucó, Les fragilitats identitàries del País 
Valencià

Dossier: CIÈNCIA I CONEIXEMENT HUMÀ

Josep L. Prades, Humanisme, ciència i sospita

Juli Peretó, Cent cinquanta anys seran sufi cients?
Adolf Tobeña, Revifada del pensament humanista? 

Acotacions a propòsit d’un cas singular
Josep Lluís Barona, Poder i límits de la ciència
Ferran Sáez Mateu, Una deriva anòmala del raciona-

lisme: impostures de la ciència contemporània
Jordi Mundó, El separatisme en la cultura cientí-

fi ca
|| Documents
Kurt Lewin, Els jueus i l’autoodi || 
Alfred Mondria, Vladimir Nabokov o el joc de la 

memòria
Salvador Cardús, Ciutadania i identifi cació política. 

Apunts per a un model d’anàlisi de la societat 
catalana

Francesc Artal, Cap a on ha d’anar l’economia ca-
talana?

Josep Guia, Universitat, societat i poder polític
Llibres
Vicent Raga, Hegel, vist amb ulls nous (Terry Pink-

hard, Hegel. Una biografi a)
Agustí Colomines, Cucó i la transició al País Valencià 

(Alfons Cucó, Roig i blau. La transició demo-
cràtica valenciana)

L’Espill 12 – Hivern 2002

Michael Walzer, Les quatre guerres d’Israel/Pales-
tina

Charles Tilly, Violència, terror i política
Ernest Reig, Visions i realitats. L’economia valencia-

na: una perspectiva històrica
Miquel Nicolás, Del jo al nosaltres: els dilemes de la 

identitat lingüística
Dossier: MÉS ENLLÀ DE CARNER

Vicent Alonso, Benvinguda polèmica
Sebastià Alzamora, D’una cultura acomplexada. El 

model literari unívoc i el canon accidental de la 
literatura catalana moderna

Jaume Subirana, Afi rmacions i negacions de Josep 
Carner

|| Documents
Robert Musil, Sobre l’estupidesa
Michel de Certeau, Dominique Julia, Jacques Revel, 

Una política de la llengua. La revolució francesa 
i els patois || 

Josep Lluís Gómez Mompart, La informació glocal
Josep Vicent Boira, L’eix mediterrani o la revenja 

austracista
Salvador Company, El mapa en la pàgina i el llibre 

inexistent
Simona Škrabec, Els cenotafi s de Danilo Kis
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Llibres
Gerard Horta, Milers de nacions, dos centenars 

d’estats (Anthony Smith, La nació en la his-
tòria)

Vicent Raga, Història i llibertat (Isaiah Berlin, Free-
dom and its Betrayal. Six Enemies of Human 
Liberty)

Daniel Arenas, Zygmunt Bauman: la sociologia com 
a empresa ètica (Zygmunt Bauman, Postmodern 
Ethics; Zygmunt Bauman, Globalització: les 
conseqüències humanes; Zygmunt Bauman i 
Keith Tester, La ambivalencia de la modernidad 
y otras conversaciones)

Carles Sirera Miralles, Nacionalisme sense com-
plexos a l’institut (Joan del Alcázar, ed., Història 
d’Espanya: què ensenyar?)

L’Espill 13 – Primavera 2003

Ernest Garcia, Civilització industrial, petroli barat, 
perspectives incertes

Elmar Altvater, L’obsessió del creixement
Simona Škrabec, Europa Central: l’excavació d’un 

jaciment
José María Muriá, Centralització a Mèxic i Amèrica 

Llatina
Dossier: GUERRES D’ARXIUS. HISTÒRIA, MEMÒRIA 

I POLÍTICA

Sonia Combe, Política d’arxiu i escriptura de la 
història

Joan B. Culla i Borja de Riquer, Sobre l’arxiu de 
Salamanca: algunes precisions i refl exions

Brunello Mantelli, Els arxius del feixisme i la història 
d’Itàlia. Un panorama de llums i ombres

Ismael Saz, No són només arxius. Franquisme, me-
mòria, democràcia

Antoni Furió i Ferran Garcia Oliver, Raons d’arxiu, 
desraons d’estat. L’Arxiu de la Corona d’Aragó

Pau Viciano, Tothom guarda un secret. Restriccions 
d’accès als arxius a Alemanya i Estats Units

|| Document
Albert Einstein, Per què el socialisme? || 
Josep Maria Terricabras, Josep Ferrater Mora, fi lòsof
Òscar Vilarroya, La lluent esquena de les lletres. 

Arguments i propostes per a unes humanitats 
modernes

Antoni Llena, Pedagogia de l’art
Notes
Guillem Calaforra, Un famós «escriptor descone-

gut»
Agustí Alcoberro, Miquel Batllori: sis moments

Llibres
Ismael Saz, Totalitarisme: una aproximació im-

prescindible (Enzo Traverso, El totalitarisme. 
Història d’un debat)

Vicent Soler, L’EURAM: una entelèquia desitjable 
(Josep Vicent Boira, Euram 2010. La via eu-
ropea)

Jordi Casassas, La història de l’Institut d’Estudis 
Catalans (Albert Balcells i Enric Pujol, Història 
de l’Institut d’Estudis Catalans)

Pau Viciano, El segrest de la història (Sonia Combe, 
Archives interdites. L’histoire confi squée)

L’Espill 14 – Tardor 2003

Antoni Defez, Nacionalisme i inidentitat 
Manuel Alcaraz, Paradoxes i símbols del poder al 

País Valencià
Manuel Muñoz, La tercera majoria
Joan Resina, Catalunya, fi nal d’etapa
Dossier: QÜESTIONS CONSTITUCIONALS 
Xacobe Bastida, La Constitució tancada i els seus 

amics. Sobre la tribu constitucionalista
José Ignacio Lacasta-Zabalza, Deriva o ancoratge? 

Nacionalisme espanyol i Constitució
Daniel Innerarity, Pluralisme constitucional 
Marc Carrillo, La Constitució, vint-i-cinc anys 

després
Jürgen Habermas, Per què necessita Europa una 

Constitució?
|| Documents
Saint-Just, Discurs d’acusació al rei || 
Suely Rolnik, El declivi de la víctima
Siegfried Lenz, El futur de la literatura
Adrià Chavarria, Simone Weil: un pensament 

original
Tobies Grimaltos, Josep Lluís Blasco, servidor de 

la raó
Notes
Pilar Parcerisas, L’art en les ciutats-espectacle
Doro Balaguer, Plans perifèrics
Llibres
Guillem Calaforra, Per una autòpsia del (neo)

realisme (Assumpció Bernal i Carme Gregori, 
eds., Realisme i compromís en la narrativa de 
postguerra)

Daniel Arenas, Els valors: universalitat i pluralisme 
(Joseph Raz, Value, respect, and attachment)

Àngel López García-Molins, El principi del llenguat-
ge (Òscar Vilarroya, Paraula de robot)

Justo Serna, Un món que hem perdut (Joan Fuster, 
Correspondència, vol. 6)



188
L’Espill 15 – Hivern 2003

Sara Roy, Viure amb l’Holocaust
Ronald Aronson, El judici pòstum del comunisme
Allen Feldman, Terror polític i tecnologies de la 

memòria
Aurelio Martínez, Infl ació-defl ació: els desafi aments 

de la política monetària
Dossier: PRESENT I FUTUR DE LA LLENGUA CA-

TALANA

Josep Murgades, Ment pensant en un cos que poc 
batega? El català avui

Isidor Marí, Del debat a l’acció col·lectiva
Toni Mollà, Espai públic, estat del benestar i política 

lingüística
Maria Josep Cuenca, Valencià i català: breu història 

d’una instrumentalització
Josep Forcadell, Una (altra) política lingüística per 

al valencià
Miquel Àngel Pradilla, La llengua catalana a Cata-

lunya: un futur incert
Joan Melià, Una infl exió en la normalització lingüís-

tica a les Illes Balears?
|| Documents
Ludwig Marcuse, L’antiamericanisme europeu || 
Josep Vicent Boira, Descentralització o revolució 

dels territoris?
Evelyn Fox Keller, L’evolució recent de la biologia
Antoni Defez, Filosofi a i normativitat en l’obra de 

Josep Lluís Blasco
Lluís Bonada, George Orwell, un moralista del 

segle XX

Notes
Joan del Alcázar, Lula, la síndrome Allende i la 

revolució passiva a la brasilera
Llibres
Joan Borja, La comunicació: tirania o regal? (Sebastià 

Serrano, El regal de la comunicació) 
Manuel Pérez Saldanya, Ensenyar la llengua (Joan 

Solà, Ensenyar la llengua) 
Agustí Colomines, El nacionalisme feixista espanyol 

(Ismael Saz, España contra España. Los nacio-
nalismos franquistas) 

L’Espill 16 – Primavera 2004

Damià Pons, Les Illes Balears, del progrés a la 
prosperitat

Ramon Tremosa, Balances fi scals: el secret més ben 
guardat del regne 

Enzo Traverso, El nou antisemitisme: veritats i 
fantasmes 

Eduard Tarnawski, Polònia i la Unió Europea 
Dossier: CONSTRUCCIÓ, ECONOMIA I TERRITORI. 

UN MODEL SENSE FUTUR?
Joan Romero i Josep Sorribes, El «model valencià» 

(1995-2003)
Josep Sorribes i Aurora Pedro, El boom immobiliari 

al País Valencià 
Ferran Torrent, Magnífi ques operacions 
Josep M. Alcañiz, La desfeta del territori 
Maria Herrero i Antoni Pérez, Panorama de l’ha-

bitatge a Catalunya. Economia, territori, po-
lítiques

Jürgen Berlin i Walter Ruppert, Alemanya: el repte 
de les ciutats minvants

|| Documents
Constitució provisional de la República Catalana 

(1928) || 
Justo Serna, Norbert Elias i la caiguda de la civi-

lització
Mercè Ibarz, La pintura i l’estrany cas de l’Equip 

Crònica
Carles Hac Mor, De la poètica i la poesia de Victor 

Sunyol
Notes
Ferran Garcia-Oliver, Carod-Rovira contra el guió
Llibres
Guillem Calaforra, Rebels i heterodoxos (Francesc 

Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet, Juli Moll, 
Diccionaris, normativa i llengua estàndard)

Adrià Chavarria, Treballem aquesta «tradició»? (Josep 
Monserrat i Pompeu Casanovas, eds., Pensament 
i fi losofi a a Catalunya)

Dámaso de Lario, Una contribució a la cultu-
ra europea (Antoni Simon, ed., Diccionari 
d’historiografi a catalana)

L’Espill 17 – Tardor 2004

Josep Costa, Arguments conceptuals al voltant del 
nacionalisme

Yolanda Aixelà , L’Islam i les dones. Europa i l’Islam, 
un joc de miralls 

Josep Piera, La tomba del jardí (Notes d’un viatge 
a Jerusalem)

François Rastier, La postcultura -a partir de George 
Steiner

Dossier: LITERATURA I CRÍTICA LITERÀRIA

Màrius Serra, De com es conviu amb la crítica
Francesco Ardolino, Consideracions liminars sobre 

la crítica literària catalana
Manel Ollé, Els experiments, amb gasosa (o el lloc 

de la crítica en el sistema literari català)
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Joan Triadú, L’autocrítica del crític
George Cotkin, La democratizació de la crítica 

cultural
|| Documents
T. S. Eliot, El crític perfecte || 
Vicent Santamaria, Salvador Dalí, escriptor d’idees 
Antoni Seva, Pico della Mirandola i el seu món
Michel Morange, Rèquiem per la biologia mole-

cular
Martin Gutzwiller, Quo Vadis, Física?
Notes
Ferran Isabel i Faust Ripoll, La política lingüística del 

PP: pompa, circumstància i mala fe
Vicent Raga, Victor Klemperer 
Llibres
Santi Cortés, Vicenç Riera Llorca i els papers de l’exili 

(Vicenç Riera Llorca, Cròniques americanes. 
Articles publicats en les revistes de l’exili)

Josep Vicent Boira, Madrid galàctic! (Francesc Caba-
na, Madrid i el centralisme. Un fre a l’economia 
catalana) 

Adolf Beltran, Articles robats (Joan Fuster, De viva 
veu. Entrevistes 1952-1992)

L’Espill 18 – Hivern 2004

François Burgat, La generació Al-Qaida 
Nicholas Xenos, Leo Strauss i la retòrica de la guerra 

contra el terror 
Antoni Defez, Sexualitat, adopció i identitat
Francesc Burguera, Les euroregions i el País Va-

lencià
Dossier: EL LLEGAT INTEL·LECTUAL D’UN HISTO-

RIADOR: PIERRE VILAR (1906-2004)
Pedro Ruiz Torres, Una història en construcció 
Rosa Congost, Ensenyar a pensar històricament. El 

llegat de Pierre Vilar
Pau Viciano, Pierre Vilar i el País Valencià
|| Documents
Pierre Vilar, Estat, nació, pàtria, a Espanya i França: 

1870-1914
Pierre Vilar, Discurs en els Jocs Florals de la Llengua 

Catalana (París, 1965) || 
Adrià Chavarria/Xavier Ballester, Ataüllar un huma-

nista. Aspectes de l’obra de Joan Crexells
Maria Àngels Viladot, Cròniques d’una vida sense 

justícia
Victor Labrado, La llengua d’Antoni Canals
Montserrat Bacardí, Anna Murià o la construcció 

(auto)biogràfi ca
Notes
Ferran Garcia-Oliver, Hugo la va inventar

Llibres
Enzo Traverso, Theodor W. Adorno: retrat d’un man-

darí marxista (Stephan Müller-Doohm, Adorno.
Une biographie; Detlev Claussen: Theodor W. 
Adorno. Ein letztes Genie) 

Jaume Aurell, La projecció de la imatge historio-
gràfi ca catalana (Enric Pujol, Historiografi a i 
reconstrucció nacional)

Daniel Arenas, Al-Qaida, Europa i els Estats Units 
(John Gray, Al-Qaida i què sgnifi ca ser modern; 
Tzvetan Todorov, El nuevo desorden mundial; 
Benjamin Barber, El imperio del miedo: guerra, 
terrorismo y democracia)

L’Espill 19 – Primavera 2005

Clifford Geertz, Què fou la revolució del Tercer 
Món?

Michael D. Yates, Els fantasmes de Karl Marx i 
Edward Abbey. Desigualtat social i destrucció 
del medi ambient als Estats Units

Joan Ramon Resina, L’hispanisme al servei de l’Estat: 
la fi  d’un projecte imperial

Jaume Urgell, Aproximació a Ernst Tugendhat
Dossier: VIOLÈNCIA DE GÈNERE: L’INFERN A CASA

Anna Aguado, Violència de gènere, subjecte femení 
i ciutadania

Neus Campillo, L’ambivalència del sotmetiment
Joan Oleaque, La violència de gènere als mitjans de 

comunicació
|| Documents
Walter Benjamin, Tot desembolicant la meua bi-

blioteca
«Ce qui n’a aucun intérêt!» (Debat sobre les llengües 

al Senat francès) || 
Albert Girona, «Nacionalitat històrica»
Josep Vicent Boira, La involució de la dreta valen-

ciana
Josep-Antoni Ybarra, Enigma del passat i incògnita 

del futur
Julio A. Máñez, La indústria del xafardeig televisat
Notes
Elkarbide: Un manifest per la pau i el diàleg al País 

Basc
Ernest Reig, El moment present de l’economia valen-

ciana: del boom immobiliari a la sostenibilitat 
Llibres
Daniel Arenas, L’obligació de recordar i perdonar 

(Avishai Margalit, L’ètica del record)
Jesus Navarro, Metafísica experimental (Ramon 

Lapiedra, Els dèfi cits de la realitat i la creació 
del món)
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L’Espill 20 – Tardor 2005

Antoni Martí Monterde, El solatge de la modernitat. 
(Literatura i Cafè)

Josep M. Lluró, Política de la representació
Mercè Rius, Sartre on line
Michel-Antoine Burnier, L’aventura de Les Temps 

Modernes
Peter Bürger, Sartre avui
Dossier: IDENTITATS EUROPEES

Josep Fontana, Europa: història i identitat
Carles Duarte, Models ètics i identitats culturals
Josep Ramoneda, Una identitat contra la guerra 

civil
Joan F. Mira, Una història d’Europa: llengües, cul-

tures, nacions
Margarita Boladeras, Identitats nacionals i ciutadania 

europea
Manuel Alcaraz, Europa: Constitució i identitat
|| Documents
Karl Kraus, La literatura demolida || 
Simona Škrabec, L’home amb bombes
Salvador Company, La cara oculta de Thomas 

Bernhard
Enric Guinot, L’Horta de València, la fi  d’un patri-

moni històric
Edward O. Wilson, La sistemàtica i el futur de la 

biologia
Llibres
Ferran Garcia-Oliver, Un confl icte sense fi ? (Joan B. 

Culla, Israel, el somni i la tragèdia)
Josep Lluís Barona, Les dues cares del cosmopolitisme 

(Jordi Sebastià, El parany cosmopolita)

L’Espill 21 – Hivern 2005

Miquel Barceló, Enganya-l’ull. El guerrer, el comer-
ciant i la noble causa en la història medieval de 
Catalunya

Raphael Gross, Carl Schmitt i els jueus
Josep E. Corbí, Emocions morals en la fl etxa del 

temps
Julián Marrades, Montaigne, en alta mar
Dolors Oller, Construcció i deconstrucció de la 

identitat
Dossier: IMMIGRACIÓ I CANVI SOCIAL

Aitana Guia, Les migracions internacionals al segle 
XXI. Una globalització farcida de fronteres

Joaquim Garcia Roca, Migracions i globalització
Francesc Torres, Els nous veïns a la ciutat
Joan Lacomba, Xarxes i creuaments en les migra-

cions

Elisabeth von Thadden, Entrevista amb Zygmunt 
Bauman

|| Documents
Erich Auerbach, Filologia de la Weltliteratur
Un manifest per la història || 
Martin Filler, L’home ocell. Sobre Santiago Cala-

trava
Adrià Chavarria, De tornada a Ors
Enric Balaguer, L’individu postmodern (i globa-

litzat)
Josep Ballester, Entre eriçó i guineu, Joan Fuster i 

el grup Torre
Richard York, L’Homo fl oresiensis i la igualtat hu-

mana
Llibres
Enric Gil Muñoz, Contra els alquimistes de la his-

tòria (Czeslaw Milosz, La ment captiva)
Antoni Defez, Extemporani, però no anacrònic 

(Josep Iborra, Infl exions)
Carmel Ferragud, Història de la ciència, història de 

la societat (AADD, Història de la ciència als 
Països Catalans)

Justo Serna, La poètica dels historiadors (Jacques 
Rancière, Els noms de la història)

L’Espill 22 – Primavera 2006

Juli Peretó, El disseny intel·ligent i l’assalt a la 
ciència

Jaume Subirana, Poetes nacionals i catalans univer-
sals

Montserrat Guibernau, Nació i identitat nacional 
en Anthony Smith

Elliott Neaman, El mil·lenni d’Ernst Jünger
Dossier: EDICIÓ I EDITORS

Sergio Vila Sanjuán, Globalització i qualitat en 
l’edició mundial

Ernest Folch, L’edició en català: algunes idees per 
ser optimistes

Isidor Cònsul, L’ofi ci aquest d’editar llibres
Vicent Olmos, Editar en català al País Valencià
Juli Capilla, Un món editorial i cultural en precari
Antoni Furió, L’edició universitària, una gran des-

coneguda
|| Documents
Max Bense, L’assaig i la seua prosa
Jules Janin, El mercader de gossos || 
Josep Monserrat, Fonamentalismes
Francisco Fernández Buey, Humanitats i tercera 

cultura
Joaquim Sempere, Manuel Sacristán i la metodologia 

científi ca
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Notes
Alan Finkielkraut, Fanàtics sense fronteres
Miquel Barceló, Al Qaeda, criatura moderna
Maria Bugades, Una defensa entossudida de la 

llengua francesa
Llibres
Pau Viciano, Una revolta reaccionària (Francesc Via-

del, «No mos fareu catalans». Història inacabada 
del blaverisme)

Enric Sòria, Maièutica de la crítica (Guillem Cala-
forra, Dialèctica de la ironia)

Justo Serna, El descrèdit de la lletgesa (Adolf Bel-
tran, La València lletja)

Francesc Pérez Moragón, Amistat i idees compartides 
(Joan Fuster, Correspondència, vols. 7 i 8)

L’Espill 23 – Tardor 2006

Antonio Negri, La diferència italiana 
Josep Lluís Barona, Ciència, democràcia i mercat 

global
John M. Meyer, Té futur l’ecologisme? 
Joan del Alcàzar, Indigenisme, democràcia i pacte 

social
Dossier: L’ASSALT AL TERRITORI

Vicenç Rosselló, Territori i/o patrimoni (comú)
Josep M. Alcañiz, El decenni del taulell
Josep Sorribes, Els vertaders costos del boom 

immobiliari
Violeta Tena, Una elit a colp de paleta
Manolo Peris, Un país sense llauradors?
Onofre Rullán, Les Balears: amb tot, encara illes
|| Documents
Theodosius Dobzhansky, En biologia res no té sentit 

si no és a la llum de l’evolució 
Olympe de Gouges, Declaració dels drets de la dona 

i la ciutadana || 
Àlex Matas, La modernitat fragmentada de Walter 

Benjamin
Justo Serna, Sorprenent Sartre
Michael Saler, Existeixen els intel·lectuals britànics? 
Notes
Jürgen Boos, La cultura catalana a Frankfurt 2007
Biel Mesquida, Un escriptor europeu en llengua 

catalana diu
Llibres
Jordi Muñoz, Turisme i política: el gran debat (Joan 

Amer, Turisme i política. L’empresariat hoteler 
de Mallorca)

Artemi Cerdà, La preocupació ambiental (Fernando 
Sapiña, Un futur sostenible; Fernando Sapiña, 
El repte energètic)

Xavier Ferré, Valencianisme econòmic (Josep Vicent 
Boira, València i Barcelona. Retorn al futur)

Salvador Company, Pere Calders: la invenció d’una 
realitat (Carme Gregori, Pere Calders: tòpics i 
subversions de la tradició fantàstica)

L’Espill 24 – Hivern 2006

Christiane Stallaert, Castissisme i nazisme, una 
genealogia europea?

Jean Meyer, Memòries i històries. La nova guerra 
civil espanyola

Pau Rausell, Economia de la identitat 
Antoni Defez, Què diem quan diem que els animals 

tenen drets?
Dossier: ANTICATALANISME I CATALANOFÒBIA

Antoni Simón, Els orígens històrics de l’antica ta-
lanisme

Jaume Renyer, Símptomes d’un confl icte
Vicenç Villatoro, Ulleres d’encongir
Albert Balanzà, «Ciutadans», una sorpresa relativa
Francesc Viadel, L’anticatalanisme radical del PP 

valencià
|| Documents
T. W. Adorno, Educació després d’Auschwitz
M. Menéndez Pelayo, Història dels heterodoxos 

espanyols. Epíleg || 
Zygmunt Bauman, La guerra inguanyable
Antoni Martí, Walter Benjamin i l’aura de l’auto-

biografi a
Marta Anico, La postmodernització de la cultura
Notes
Orhan Pamuk, Veïnatges
Jirí Pehe, Les fronteres virtuals d’Europa
Amartya Sen, El multiculturalisme ha de servir a 

la llibertat
Anaclet Pons / Justo Serna, Microhistòries
Ferran Garcia-Oliver, Impostors, gats i formatges
Llibres
Simona Škrabec, Els pobles que caben en un tren 

(Idith Zertal, La nació i la mort)
Salvador Cardús, Les claus del «no nacionalisme» 

(Michael Billig, Nacionalisme banal)
Pau Viciano, Comunitats de llinatge (Christiane Sta-

llaert, Ni una gota de sangre impura. La España 
inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara)

L’Espill 25 – Primavera 2007

Joan F. Mira, Immigració, diversitat, identitat 
Perry Anderson, Rússia: la democràcia administrada
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Norman Davies, Europa Central. Breu història d’un 

concepte
Dossier: POLÍTICA I CIUTADANIA

Victòria Camps, La construcció d’una ciutadania 
republicana

Dominique Schnapper, Davant la fi  de la idea de 
representació?

Joan Ridao, Bon govern i transparència
Jordi Pujol, Política i responsabilitat
Salvador Giner, Ciutadania republicana
|| Documents
Walter Benjamin, Sobre la situació literària en 

França. Cartes a Max Horkheimer
Lluís Tramoyeres, La literatura llemosina dins lo 

progrés provincial || 
Josep L. Barona, El context del jove Allende: ciència, 

medicina i societat
Susanna Rafart, L’esfera de Delacroix
Michel Braudeau, L’Europa dels cafès
Notes
F. Fuster Garcia, Tot recordant Betty Friedan
E. Efe Çakmak, Andreas Huysen, Susan Neiman, 

El genocidi armeni
Llibres
Guillem Calaforra, Gran Idea o projecte delirant? 

(August Rafanell, La il·lusió occitana)
Enric Gil Muñoz, L’experiència centreeuropea 

enfront del pensament únic (Alexandre Laignel-
Lavastine, Esprits d’Europe)

Guillermo Quintás, Un món sense centre (Alain de 
Libera, La fi losofi a medieval)

L’Espill 26 – Tardor 2007

PENSAR EN CATALÀ AVUI
Josep E. Rubio, El difícil camí cap a la modernitat
Xavier Sierra, Una tradició insufi cient i interrom-

puda
Enric Pujol, Historiografi a catalana, d’un segle a 

un altre
Josepa Cucó, L’antropologia als països de llengua 

catalana
Francesc Roca, Pensament econòmic, moltes eines, 

molta feina, poques lliçons
Joan Subirats, La ciència política després de vint anys 

de normalització
Ricard Guerrero, Llorenç Arguimbau i Aldara Cer-

vera, La ciència a Catalunya, País Valencià i 
Illes Balears

Sílvia Gómez Soler, La fi losofi a en català avui
Mercè Rius, La fi losofi a catalana (Una història per 

a estrangers)

Martí Peran/Gerard Vilar, Art i refl exió estètica
Guillem Calaforra, Entre la hipertròfi a i la crisi. La 

prosa d’idees recent en català
Mercè Rius i Daniel Gamper, Conversa amb el fi lòsof 

Xavier Rubert de Ventós 
Josep Ramoneda, Què és la Il·lustració?
Josep Maria Terricabras, Filosofi a com a defensa 

personal
Ramon Folch, Socioecologia i sostenibilitat
Montserrat Guibernau, Immigració i identitat na-

cional
Ernest Garcia, La sociologia d’un planeta ple
Miquel Barceló, L’aleta del tauró
|| Document
Francesc Eiximenis, «Que el príncep no siga tirà, i 

què és tirania» ||

L’Espill 27 – Hivern 2007

Simona Škrabec, El desgel
Enzo Traverso, La Revolució d’Octubre més enllà 

dels mites 
Giuseppe Berta, Economia i política en la transfor-

mació del Nord d’Itàlia
Joan Vergés, Les ONG, l’ètica i la política
Francis Fukuyama, Identitat i migració 
Dossier: SOSTENIBILITAT, CANVI CLIMÀTIC, CANVI 

SOCIAL 
Joan O. Grimalt, La infl uència humana en el canvi 

climàtic
Josep Enric Llebot, Sotmetem el clima a un experi-

ment singular?
Fernando Sapiña, De fums i canvis climàtics: desfent 

el nus energètic
Ramon Folch, Canvi climàtic versus canvi so-

cioeconòmic (i viceversa)
|| Documents
Victor Klemperer, El paper de l’intel·lectual en la 

societat 
Declaració de Seneca Falls ||
Jacobo Muñoz, Diàleg o confl icte entre civilitzacions?
Michel Braudeau, L’Europa dels cafès (segona part)
Andrew Rice, El passatger 
Adrià Chavarria, Hannah Arendt: la tensió entre 

fi losofi a i política
Llibres
Toni Mollà, Qüestionar el món, qüestionar-se un 

mateix (Josep Iborra, Diari d’un bizantí)
Alfons Gregori, Aproximació a una realitat mal cone-

guda (Ales Debeljak, La neu de l’any passat)
Juli Capilla, Sobre dietarisme català (Joan Borja i 

altres, eds., Diaris i dietaris)
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L’Espill 28 – Primavera 2008 

Alenka Puhar, Fins a Dachau i tornar, i encara més 
lluny

Ernst Tugendhat, «El temps de fi losofar ja ha passat» 
(Entrevista a cura d’Ulrike Herrmann) 

Marc Hatzfeld, Babels de França
Francesc Viadel, País Valencià: paisatge després de 

la victòria (del PP)
Dossier: COMUNICACIÓ I PODER

Enric Marin, Cultura, comunicació i poder
Núria Almiron, Indústries de la cultura i la comuni-

cació i poder econòmic i 
fi nancer
Josep Lluís Gómez Mompart, Del periodisme de 

qualitat al periodisme especulatiu
Jesús Martín-Barbero, De les polítiques de comuni-

cació a la reimaginació de la política
|| Documents
Vassili Grossman, L’infern de Treblinka
Miquel dels S. Oliver, Ànima mallorquina / Vicente 

Blasco Ibáñez, Ànima valenciana / Joan Maragall, 
Ànima catalana || 

Xavier Sierra, La fi losofi a al País Valencià (1880-
1980)

Julià Guillamon, Una exposició literària innova-
dora

Josep Ballester, El somriure d’Orfeu
David Comas, El projecte Genographic
Llibres
Juan de Sola Llovet, És quan comparo que hi veig 

clar (Arnau Pons, Simona Škrabec, eds., Carrers 
de frontera, vol. I)

Adolf Beltran, Emili Gómez Nadal o el valencianisme 
ponderat (A. Gómez Andrés i F. Pérez Moragón, 
eds., Emili Gómez Nadal: diaris i records)

Simona Škrabec, Pensar per pensar? (Cinta Massip, 
ed., El pensament en perill? L’assaig com a forma 
oberta i crítica; Tzvetan Todorov, La literatura 
en perill) 

L’Espill 29 – Tardor 2008

Steven E. Aschheim, Camarada Klemperer
Les Back, Platges i cementiris. Les fronteres d’Europa 

i els seus fantasmes
Yolanda Verdú, El biaix de les notícies. Un exemple 

de Canal 9
Vicent Sanchis, Llengua comuna, interessos par-

ticulars
Dossier: TRADUIR LITERATURA 
Henri Meschonnic, L’Europa del traduir

Bernat Puigtobella, Drogues d’estar per casa
Maria Bohigas, Per una literatura hospitalària
Lawrence Venuti, Traducció: entre l’universal i el local
Carme Arenas, Traducció literària. Influència i 

patrimoni
Arnau Pons, Paraules de farciment
Simona Škrabec, El punt feble
|| Documents
Montesquieu, Discurs sobre els motius que ens han 

d’encoratjar a les ciències
Vicent Boix, Algunes notícies sobre la llengua llemo-

sina (en relació a València) || 
Tobies Grimaltos, Dues nissagues mil·lenàries. Filo-

sofi a i literatura
Enric Senabre, Televisió i pensament
Anna Mateu, Josep-Vicent Marqués, entre la socio-

logia i el columnisme
Joaquim Guillem-Llobat, El control dels aliments. 

Una perspectiva històrica
Llibres
Jordi Muñoz, Nacionalisme espanyol, el fi nal de 

la invisibilitat? (Sebastian Balfour i Alejandro 
Quiroga, España reinventada; Carlos Taibo, 
dir., Nacionalismo español. Esencias, memoria 
e instituciones; Javier Moreno Luzón, ed., Cons-
truir España. Nacionalismo español y procesos 
de nacionalización)

Eulàlia Duran, Entre assaig i erudició, una aportació 
encara vàlida (Joan Fuster, Heretgies, revoltes i 
sermons. Tres assaigs d’història cultural)

Francesc Viadel, Maragall, un personatge injusta-
ment tractat (Jordi Mercader, Mil dies amb PM; 
Josep M. Vallés, Una agenda imperfecta: amb 
Maragall i el projecte de canvi)

Francisco Fuster, Biografi a i diferència sexual (Blan-
ca Garí, coord., Vidas de mujeres del Renaci-
miento)

Antoni Furió, La traducció com a negociació (Um-
berto Eco, Decir casi lo mismo. La traducción 
como experiencia)

L’Espill 30 – Hivern 2008

Paolo Flores d’Arcais, Onze tesis contra Habermas
Josef Tancer, La història de la innovació i la revolta. 

Entrevista amb Jacques Le Goff
Massimo Livi Bacci, Migrants: una nova lògica és 

possible
Antoni Furió, Déu no creà les nacions
Dossier: DIETARIS I DIETARISME

Anna Esteve, Dari Escandell, Un cànon dietarístic?
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Dolors Madrenas, Joan M. Ribera, A les envistes 

del cànon
Maria Àngels Francès, Des de l’ombra: les dones i 

l’escriptura de diaris
Enric Balaguer, El vel de maia de Marià Manant
Narcís Garolera, El quadern gris de Josep Pla, un 

dietari?
Manuel Llanas, Gaziel i les Meditacions en el desert
Joaquim Espinós, Una curiositat aventurera
|| Documents
Bertrand Russell, Per què no sóc cristià
Karl Marx, Missatge a Abraham Lincoln || 

Martí Domínguez, Josep Pla i la natura
Enric Sòria,  Josep Piera i la creació del temps
Adrià Chavarria, Simone Weil i la política
Antoni Defez, Religió i misticisme en Bertrand 

Russell
Llibres
Faust Ripoll, Orgull i prejudici (Joan Fuster, Corres-

pondència, vols. 9 i 10)
Toni Mollà, Comunicació i política (DD.AA., La 

recerca en comunicació en el País Valencià)
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tion’s past  
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Focus
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