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quests dies es dirà, segura-
ment, que amb Mandela des-
apareix una figura senyera i
emblemàtica d’un temps, i

potser més d’un s’agradarà arrossegat
per la temptació més o menys senti-
mental de dir que desapareix l’últim
representant d’un temps passat
–irrepetibles temps i personat-
ges–, que ara ja no hi ha figures
d’aquest calibre i significat,
etc. Això s’han dit en totes les
èpoques, però és rar que es
provi d’explicar i d’analitzar
per què es diuen.

VAL LA PENA ATURAR-SE en el
cas de Mandela perquè, efec-
tivament, s’apaga un dels
grans, i també perquè hi ha
una raó per dir-ho, una raó es
pot argumentar i, per descomp-
tat, discutir. Per motius que ara
no són del cas, han coincidit so-
bre la taula de l’estudi L’efecte Lu-
cifer de Philip Zimbardo i Ira i
temps de Peter Sloterdijk (em per-
meto catalanitzar els títols de les ver-
sions castellanes de què disposo). El
primer, sobre la inconsistència moral
d’arrecerar-se darrere de la institució
de l’obediència o de la necessitat inelu-
dible per cometre accions criminals
–encarnades en les tòpiques excuses
que un “seguia ordres”, o que “en aque-
lla situació no s’hi podia actuar d’una al-
tra manera”–; el segon, sobre l’evidèn-
cia que la societat moderna, la d’Occi-
dent si més no, s’ha decantat de forma
majoritària, i també emblemàtica, per
constituir-se sobre l’astúcia d’Ulisses i
no sobre la ira i la compassió d’Aquil·les.
Tant en un cas com en l’altre n’he fet
una grollera reducció per no convertir
aquesta crònica en una ressenya; cadas-
cun en el seu àmbit i objectiu, són llibres
potents, subtils i rics en idees, i material
de discussió del tot recomanable.

EN UN ORDRE PARAL·LEL de coses, som en
el centenari de Salvador Espriu i Rosse-
lló Pòrcel (atenció: en les edicions que
va controlar en vida, ell no s’hi va posar
mai guió entremig). En termes i àmbits
diferents dels tractats fins aquí, és palès
el contrast entre la manera com ells van
encarar la seva vida i la seva carrera i
com ho fem els autors actuals, una dife-
rència on és factor important, virtuts
intrínseques de cadascú al marge, la
confiança en la societat d’acollida, i
també aquí fent abstracció de fòbies i
fílies personals, que de tot plegat tam-
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bé sempre n’hi ha hagut.

EL PROJECTE LITERARI i vital d’Espriu i
Rosselló, i del seu cercle, se’n va en orris
per dos factors ineluctables: la prema-
tura mort de Rosselló i la Guerra Civil.
Sobre el primer, ja molt ens hem pre-
guntat tots plegats què hauria estat ca-
paç de fer si hagués viscut vuitanta

anys,
i la res-

posta té
un punt de fútil, entre altres coses, com
diu el meu amic Alzamora, perquè val
més que ens felicitem per l’esplèndida
obra que, només amb vint-i-quatre anys
de vida, va ser capaç de deixar; pre-
guntem-nos més aviat si Rosselló ha-
gués viscut com hauria estat la literatu-
ra catalana, com hi hauria influït, cap
on hauria evolucionat ell mateix, què
hauria escrit Espriu –i què no– amb el
seu diòscur viu al seu costat –o amb els
llunys i props propis de la vida– al llarg
d’aquells anys. En qualsevol cas, i tal
com queda clar en la biografia d’Agustí
Pons, la voluntat de presència pública
d’Espriu forma part de la seva subs-
tància com a poeta, i en cap moment no
s’entrebanca ni s’arrecera en les ansie-
tats i les manies que esternellen la ma-
joria d’escriptors d’ara, la majoria –no
em tinc per sobre de ningú en aquest
aspecte–, confonent orgull i amor propi
amb vanitat i egoisme. (Els budistes no

ho fan. Part de l’èxit de les comunitats
orientals es basa en la delicadesa i la
serenitat amb què separen la conside-
ració d’ells mateixos amb el seu deure
en la guerra, com es mantenen intactes
per dintre després d’haver fet el que
calia: una causalitat moral que no tan

sols no hauria desplagut a Maquiavel,
sinó tampoc a Pico della Mirandola.)

EN LA VOLUNTAT de consistència
literària ubicada en la Història i
en la tradició en termes de
responsabilitat indefugible,
se’ns fa ara vistós, exemplar
jo diria –i en tot plegat no
deixa d’haver-hi un compo-
nent nostàlgic que cal as-
sumir–, com caracteritza
Espriu la voluntat expres-
sa de constituir-se en he-
roi testimonial d’una
determinada manera de

tractar-se un mateix dins
del món, dins la qual tal vo-

luntat n’és, per descomptat,
un element central, però que

no tindria altre sentit que la di-
mensió egòtica primària si no

anés imbricada amb el valor in-
trínsec de la seva obra, i amb allò

que l’autor hi transmet.

AVUI ELS TERMES i les condicionsdel con-
tracte social de l’artista –i del pensa-
dor, i en part també del científic– han
canviat radicalment. La mala fama del
culte a la personalitat impulsada, com
assenyala Sloterdijk, pel cristianisme i
la psicoanàlisi ha anorreat la seva pre-
sència pública i qualsevol dimensió mo-
ral plural, tot i que no ha impedit que el
mecanisme tradicional es continuï
practicant només en futbolistes, ac-
tors de cine i simples vividors, un ele-
ment fonamental en la pestilència que
la societat actual exhala de frivolitat,
grolleria, inconsistència i analfabetis-
me baladrejant dominants.

AVUI UN POETA QUE pretengui estendre
el camp d’acció més enllà de l’estricte
de la seva obra és objecte d’incompren-
sió, de burla; és sospitós de qualsevol
sociopatia, de simple deliri. I això val
també pels líders polítics. La mateixa
societat que es consola de la mediocri-
tat en la fal·làcia igualitarista els liqui-
da quan n’apareix un amb condicions i
pretensions anàlogues. És per això
que té sentit dir que amb Mandela des-
apareix l’últim gran heroi de la tradi-
ció del significat col·lectiu.

El temps de Nelson Mandela

LA SOCIETAT ACTUAL EXHALA
FRIVOLITAT, GROLLERIA,
INCONSISTÈNCIA I ANALFABETISME 

EscriptorMiquel de Palol

LLUÏSA JOVER

En el cas de Mandela
s’apaga un dels grans,
l’últim gran heroi
de la tradició del
significat col·lectiu

GRUP HERMES
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i
Font i Joan Vall i Clara.
Consell Editorial: Xavier Albertí (president), Joan Villarroya
(vicepresident), Joan Ballester, Maria Favà, Lluís Foix, Rosa Font,
Jordi Maluquer, Jaume Oliveras, Vicent Sanchis, Llorenç Soldevila,
Antoni Vila Casas i Pep Collelldemont (defensor del lector).

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva), Toni Muñoz (Serveis), Josep
Madrenas (Webs i Sistemes), Albert París
(Comunicació), Anna Maria Ribas (Gerència
Comercial), Miquel Fuentes (Administració i
RH), Lluís Cama (Producció), Concepció
Casals (Distribució) i Ricard Forcat.

Punt de Vista El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.




