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L’assagista Isaiah Berlin va néixer a Lituània però des dels 12 anys va viure a Anglaterra

Contra les aberracions
A S S A I G

J O A N G R I M A L T

El llibre tracta
de reflexions
sobre el
problema
de la llibertat
al segle XX

Tolstoi, segons
Berlin, és una
guineu que va
intentar tota
la vida fer-se
eriçó

Isaiah Berlin, L’eriçó i la guineu
i altres assaigs literaris.

Traducció de Dolors Udina.
Proa. Barcelona, 2000.

R
ecull de quatre as-
saigs sense interre-
lació: 1) A l’encalç de
l’ideal, 2) L’eriçó i la
guineu, que dóna tí-

tol al recull, 3) Herzen i les seves
memòries i 4) Converses amb
Akhmàtova i Pasternak. L’edició
renuncia a explicar els crite-
ris que han reunit precisa-
ment aquests quatre i no uns
altres, i sobretot ens despista
amb un sobretítol que podria
donar una imatge esbiaixada
de Berlin. Es tracta, di-
guem-ho de seguida, de refle-
xions intensament viscudes
sobre el problema de la lli-
bertat al segle XX, és a dir, de
filosofia de la política.

Aquest és el gran tema del
pensador d’origen judeo-rus
(encara que va néixer a Lituà-
nia), instal·lat des dels dotze
anys a Anglaterra, on el 1957
va ser nomenat sir. Les seves
experiències personals, ell
que va perdre parents direc-
tes a mans de les dues grans
tiranies del segle, en van fer
una persona escèptica. Es va
adonar que, tràgicament,
aquelles aberracions huma-
nes eren fruit d’idees liberals
(mal aplicades); del progrés,
de la ciència i la raó. D’aquí la
seva crítica radical a tots
aquests conceptes que, al
món occidental, encara avui
semblen vigents.

L’arrel d’aquests absoluts
que ens han fet tant de mal
com a espècie es pot resseguir
fins a Plató, que “creia que
una elit de savis que arribes-
sin a una certesa com aquesta
haurien de rebre el poder de
governar intel·lectualment
altres no tan dotats, en obe-
diència a les normes esta-
blertes per les solucions cor-
rectes [!] als problemes perso-
nals i socials”. Estic conven-
çut que aquesta qüestió se-
gueix dolorosament oberta, i
que no estem gaire més enllà
del relativisme que proposa
Berlin: “Hi ha alguns grans
béns que no poden viure ple-
gats”. Així doncs, què es pot
fer? “Es poden fer pactes; en
situacions concretes, no totes
les aspiracions tenen la ma-

teixa força: tanta
llibertat i tanta
igualtat; tant de
condemna moral
i tant de com-
prensió d’una si-
tuació humana
donada; tant per a
la força plena de
la llei i tant per a
la prerrogativa de
la compassió [...].
S’han d’establir
prioritats, que
mai no són defi-
nitives ni absolu-
tes”.

El que a mi
m’ha atret més
són les Converses
amb Ana Akhmàto-
va i amb Borís Pas-
ternak. Aquests
són retrats que
tenen més d’hu-
mà, en el sentit
més humil, que
de literari, però
resulta colpidor
llegir impressions
de primera mà
sobre els gestos
privats d’aquests
personatges, so-
bre la seva relació
tremenda amb
l’estalinisme i so-
bre d’altres es-
criptors afins i
contemporanis.

Berlin va gaudir
d’un prestigi
enorme a Angla-
terra. Sembla que
era un conversa-
dor extraordinari,
i aquest és preci-
sament l’elogi
que fa ell d’Ale-
xander Herzen,
pensador rus d’o-
rigen alemany a
qui dedica l’assaig
publicat aquí en tercer lloc.
Sota la necessitat de reivindi-
car un personatge oblidat
s’endevina una punyent
identificació personal.

Hom coincideix a atorgar a
L’eriçó i la guineu, publicat el
1953, un lloc preeminent
dins la producció berliniana,
tan heterogènia. Partint d’un
vers de la Grècia clàssica que
diu “La guineu sap moltes
coses, però l’eriçó en sap una
d’important” (una de grossa,
diu l’original anglès), el pen-
sador distingeix entre visions
calidoscòpiques de la realitat,
com la guineu, o enfocades en
un sol gran objectiu, com un

eriçó. Dante, Plató, Dosto-
ievski serien eriçons; Shakes-
peare, Aristòtil i Goethe, gui-
neus.

Doncs bé: Tolstoi, segons
Berlin, és una guineu que va

intentar fer-se eriçó tota la vi-
da, sense aconseguir-ho. O si-
gui, construir-se una visió
unitària i coherent de la vida.
Recordo que, no fa gaires dies,
parlant amb altres músics, jo

confessava haver
saltat moltes pàgi-
nes de Guerra i pau,
millor dit, de
guerra, que em
semblaven passé,
per anar al se-
güent episodi de
pau. Doncs bé,
Berlin ho fa al re-
vés i estudia fil per
randa la teoria de
la història subja-
cent a la narració
de Tolstoi. Hi con-
firma la seva sen-
sació d’afinitat:
també Tolstoi és
molt reaci a les
pseudociències per
explicar les reali-
tats humanes. El
seu profund es-
cepticisme arriba
a negar rotunda-
ment la possibili-
tat de comprendre
la història per
part dels seus atri-
bolats subjectes.

La sintaxi, enre-
vessada, no fa gai-
re llegidor el text.
De vegades no és
evident si és no-
més la traducció,
que ha rebut un
ajut institucional:
sembla que hi ha
una discrepància
involuntària entre
l’estil i el pragma-
tisme del contin-
gut. Al costat de
molts encerts, al-
tres detalls crí-
tics: definitivament
(definitely) en lloc
de certament, línia
(line) per vers, cri-
ticisme per crítica,
sinó / si no, familiar
en lloc de corrent...

i una transcripció del ciríl·lic
(passat per l’anglès, a mig ca-
talanitzar) molt discutible. Pel
que fa a l’edició, l’objecte re-
sulta físicament atractiu, però
la tipografia i l’ortografia sem-
blen relativament descurades.

La crítica de Sir Berlin al
neoplatonisme que ha presi-
dit la teoria i la pràctica polí-
tiques dels últims dos o
tres-cents anys ajuda a enten-
dre que avui ens n’hàgim
allunyat tan dràsticament. El
problema és que deixar de
creure en la raó, en la possi-
bilitat de llibertat i en les al-
tres utopies, en el fons, és su-
ïcida.


