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En temps con-
vulsos, la críti-
ca sofisticada 
perd efectivi-
tat. En canvi, la 
sàtira, fins i tot 
una de tan 

blanca com la que fa anys i panys 
que exercita Francisco Ibáñez, és 
molt eloqüent. “Parlo del treso-
rer del Partit Papil·lar, dels que 
manen, dels que tallen el baca-
llà”, crida el Súper quan encarre-
ga una nova missió a Mortadel·lo 
i Filemó. L’objectiu és detenir un 
tresorer que es vesteix com Bár-
cenas, que es pentina com Bárce-
nas i que actua com Bárcenas. Pe-
rò Ibánez ni es molesta a inven-
tar un nom: és el tresorer, gaire-
bé una figura mítica que encarna 
totes les misèries morals 
d’aquest temps de misèria políti-
ca. En les primeres vuit pàgines (i 
sobretot en l’última del còmic), el 
creador de Mortadel·lo i Filemó 
concentra una divertida radio-
grafia de la corrupció, i de la se-
va cosina germana, la impunitat.  

Lògicament, per arribar a l’úl-
tima i desencantada pàgina cal 
encadenar gags visuals i lingüís-
tics, que aquesta vegada tenen 
un toc d’humor que connecta 
amb el d’Azcona i Berlanga, amb 
personatges empobrits per la 
crisi que persegueixen tant el 
tresorer com els còmplices de la 
barbàrie econòmica. I atenció, 
perquè Ibáñez fins i tot imagina 
una justícia... impossible.✒

Recordo les clas-
ses de filosofia del 
professor Josep 
Maria Esquirol, 
sempre pausades i 
ell posat dempeus. 
Llavors era un jo-

ve seriós i espigat, que lluïa uns ulls vi-
víssims i expressius, molt ben endre-
çats dins un rostre afable des d’on 
sorgia la seva veu curosa i abrigada; 
era la veu del saber sense estridènci-
es, l’encarnació de la proximitat i la 
diferència. Impartia pensament con-
temporani d’orientació fenomenolò-
gica; o sigui, revisava i comentava les 
idees d’aquell monstre alemany ano-
menat Heidegger, de Ricoeur, l’hu-
manisme de Lévinas, Arendt i també 
el desconegut i sorprenent Jan Patoc-
ka... Eren classes d’ètica contemporà-
nia que giraven a l’entorn de la filoso-
fia de la tècnica i la filosofia política. 
Si alguna cosa definia Esquirol era la 
suggestió que produïen les seves pa-
raules i l’autenticitat del discurs. I el 
mateix es pot dir del seu darrer llibre: 
La resistència íntima. 

Revelar l’essència
Podem considerar aquest assaig 

com un antídot antiretòric i intel·lec-
tual contra la xerrameca imperant i 
contra els divulgadors banals de filo-
sofies barates que pretenen oferir 
píndoles laxants a les confuses i do-
loroses problemàtiques contempo-
rànies. Aquest és un llibre per a tot-
hom en el seu sentit íntim: pel llen-
guatge emprat i pel fons humà que 
ens competeix com a éssers socials. 
L’assaig és ple d’idees i reflexions 
suggerents que despleguen allò que 
seria, ben entès, el sentit comú en la 
seva expressió màxima, la de revelar-
nos l’essència. Nihilisme i sentit, pa-
raules gens alienes que evoquen pre-
guntes tan encertades com ¿per què 
ens resistim al fet que tot sigui ab-
surd? Resistència i intimitat, volun-
tat de comprensió i proximitat. Opo-
sar resistència a les coses que ens dis-
persen, aquest és el repte quotidià i la 
proposició de viure.  

És evident que la vida humana és 
difícil i que l’home es troba a la in-
tempèrie, d’aquí la necessitat i el 
sentit de la paraula resistència: com 

a una forma de moure’s per la vida 
davant els processos constants amb 
què topem i que ens disgreguen. De 
fet, existir és resistir, però el que 
proposa el llibre és una filosofia de 
la proximitat, la idea d’una resistèn-
cia íntima propera: conrear valors 
com ser vorà i espais com la casa, 
l’habitació pròpia, que són centre i 
refugi; la generositat, l’atenció, cui-
dar i tenir cura, donar-se temps i do-
nar-lo a l’altre, lliurar la paraula i el 
silenci que acompanya i consola...; 
un retorn, en definitiva, a la vida 
senzilla, a conrear les experiències 
pràctiques, per apropiar-se de la 
quotidianitat i de la simplicitat de la 
vida perquè això és, en última ins-
tància, el que ens salva. Per tant, 
se’ns commina a repensar la comu-
nitat, a crear un nou materialisme, 
més enllà del neoliberalisme o d’un 
comunisme inconcret, a no cedir 
davant d’allò que s’afirma i s’impo-
sa sense ser qüestionat, tal com pas-
sa amb el domini de l’actualitat i la 
seva desmesura optimista. Sí, un 
nou materialisme: “El de les mans 
que agafen i toquen, el de les olors 
que sentim i el dels colors que ve-
iem. Contra l’era digital que és eva-
sió, el nou opiaci del poble”. 

El llibre, a més, és la demostració 
que la literatura i el pensament, més 
enllà de la forma, són vasos comuni-
cants necessaris per al pensament. 
Els comentaris i referències al vol-
tant d’obres literàries són esplèn-
dids i constants: el Càndid de Voltai-
re, la figura de l’infermer Gueràssim 
en La mort d’Ivan Ilitx de Lev Tols-
toi, el mite de Narcís o els comenta-
ris memorables prenent el doctor 
Rieux i el seu company Tarrou, per-
sonatges de La pesta de Camus. 
Tampoc hi manca una ironia fina 
que trobareu en L’amenaça dels set-
ciències o en el divertit i paradoxal 
esqueix La suor subatòmica, en rela-
ció a l’imponent i avançadíssim ac-
celerador de partícules. Literatura 
i filosofia, escriptors i pensadors 
com Heidegger, Sartre, Arendt, Ro-
senzweig, Lévinas, Bachelard, Kant, 
Freud, Hadot... Hi ha pocs llibres 
que s’ocupin de la vida quotidiana en 
profunditat com ho fa La resistència 
íntima, i que signifiquin alhora àm-
bit i condició per a pensar. Per això 
reivindico la lectura del que és dis-
tint, un espai de diferència íntim.✒

La contempora-
neïtat ha consa-
grat la literatura 
del jo. L’experi-
ència i la reflexió 
en primera per-
sona formen avui 

bona part de l’obra més interessant 
publicada en els últims temps. Nor-
man Manea –nascut a Bucovina el 
1936–, jueu romanès resident als 
Estats Units, n’és un dels cultiva-
dors més rellevants, conscient de 
com la pròpia biografia ha marcat 
“d’una manera inevitable la temà-
tica, la tensió i el to” de la seva es-
criptura. Una trajectòria vital tra-
vessada per fets crucials en la his-
tòria i la cultura europees –a excep-
ció feta d’aquest cantó dels 
Pirineus— com l’Holocaust, l’arre-

La literatura com a refugi
lat antisemitisme prenazi i, en el 
cas comunista, el que es dóna des-
prés, al qual cal afegir els diferents 
exilis. Guanyador del IV premi in-
ternacional d’assaig Josep Palau i 
Fabre, La quinta imposibilidad (Ga-
laxia Gutenberg) recull diferents 
articles sobre com aquestes qüesti-
ons han determinat la literatura en 
general i l’escriptura en par-
ticular. Manea reflexiona 
sobre el seu pas per un 
camp de concentració 
amb cinc anys i el seu 
retorn a una societat 
a la qual molestaven 
les víctimes; sobre la 
identitat en uns ter-
ritoris de fronteres 
lingüístiques, ètniques 
i culturals canviants; so-

xen del tot els orígens, ni mai s’as-
sumeix plenament la destinació a la 
qual s’arriba. 

La incomoditat vital, però, té la 
seva torna en la creativitat accentu-
ada per aquest viure a mig camí. La 
condició d’exiliat “aparece como un 
privilegio, pues se concentra en lo es-
encial”. Com diu el mateix Manea, 
“una obra maestra no es tal si es in-
capaz de proponer preguntas cruci-
ales y su superioridad reside en el se-
llo inconfundible de la auténtica in-
dividualidad artística”. Alhora, la 
introspecció no és només interna, 
sinó que també interpel·la la matei-
xa tradició romanesa (Mircea Elia-
de, Paul Celan, Emil Cioran o Eugen 
Ionescu) i grans referents pròxims 
a les seves preocupacions com ara 
Saul Bellow o Imre Kertész.✒

Sàtira del 
tresorer del 
partit dels que 
tallen el bacallà
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bre la dignitat en un règim comu-
nista asfixiant, o sobre l’exili i 
l’adaptació a un nou país. 

El mateix títol ja fa referència a 
la centralitat de la literatura. A les 
quatre impossibilitats plantejades 
per Franz Kafka (d’escriure i no es-
criure, de fer-ho en una determina-
da llengua i estil), Manea n’hi suma 

una cinquena: la de l’estra-
nyament respecte a la 

cultura i la pàtria, i 
l’obligada adaptació a 
una nova llengua i re-
ferents. Un canvi 
que mai és perfecte 
ni indolor quan, com 

en el seu cas, té lloc 
als cinquanta anys i, 

per tant, sempre queda 
incomplet: ni mai es dei-


