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La pluralitat
X A V I E R R U B E R T D E V E N T Ó S

E
uropa semblava descompartida
for good: la meitat per als uns, la
meitat per als altres. Els resul-
tats d’una guerra començaven a

semblar ja fenòmens físics o naturals. Alemanya,
per exemple, era condemnada a una hemiplegia
permanent: “M’estimo tan Alemanya –deia
Mauriac aquells dies– que vull que sempre n’hi
hagi dues”. La Guerra Freda propiciava una ide-
ologia calenta –calenta i binària. També el fran-
quisme simplificava per a nosaltres el panorama:
per normalitat, per decència, per modernitat, per
pietat, hi estàvem en contra– i punt.

Ara bé, cap dels més refinats intel·lectuals que
distingien amb tants de matisos les alternatives,
el bakuninista, el situacionista o el neomaoista
com a alternativa, cap d’ells va saber anticipar
que aviat aquesta divisió es traduiria en un mur
de rajola i ciment: en el Mur de Berlín. Com cap
va tampoc anticipar ara –ni un mes abans– que
aquest mur cauria més o menys com va dir el
poeta: “El mur ha caigut, ningú sap com ha si-
gut”. Aleshores, com ara una vegada més amb les
Twin Towers, el que semblava impossible esde-
venia lògic, versemblant, quasi inevitable.

Hem d’aprendre de la nostra tonteria i ceguesa
d’aquells anys. Avui, l’esquema o paradigma del
nostre pensament torna a veure’s distorsionat
pels fets: “I tant que ens havia costat dir penícula,
ara ve i en diuen flim?”. Veiem així que l’econo-
mia apareix limitada per l’ecologia, la vida im-
pactada per la tecnologia reproductiva, el pensa-
ment i la pròpia consciència per la informàtica.
I nosaltres, sovint, disputant-nos encara sobre si
són galgos o podencos sense acabar de pair que no
hi ha fórmules màgiques més enllà d’aquella cosa
tan senzilla, tan banal però tan imprescindible
com el pluralisme democràtic.

“L’única veritat política –deia Eduardo Nicol–
és la pluralitat de les veritats polítiques”. I és clar
que, si alguna cosa ens mostra això des de la po-
lítica, és la naturalesa fal·lible de la raó i el ca-
ràcter plural i conflictiu dels interessos en joc.

Ara bé, si l’única constant política és la seva fal-
libilitat i la pluralitat de les seves alternatives,
¿com optar avui per un o altre partit, per una o
altra d’aquestes veritats parcials que, d’una ma-
nera tan peremptòria, ens proposen? ¿No deu ser
més sensat apartar la mirada del penós espectacle
que els polítics ens ofereixen, passar de les alter-
natives que tan resoludament ens presenten i tan
ingènuament pretenen vendre’ns?

La vida o l’experiència de cada dia, de cadascú,
no és, tanmateix, gaire més clara ni transparent
que aquesta vida política. I en ella, ningú posa el
crit al cel. Ningú sap, per exemple, per més que
hagi llegit Plató o Dewey, quina és la veritat de
l’educació, i, tanmateix, tots provem d’educar
com podem als nostres fills fins i tot abans d’ha-
ver arribat a una idea clara, diferent i inequívoca
del que educar vulgui dir. Operem aquí amb una
mena de pedagogia provisional –i amb una ètica,
una estètica o una eròtica igualment provisio-
nals– que ens permet, sense acabar tampoc de
creure’ns-la, anar tirant i prenent decisions.

¿I per quins set sous, em pregunto, hauríem de
veure-ho tot més clar en la vida pública que en la
nostra vida privada? ¿Per què haurien de ser més
transparents o inequívoques les alternatives col-
lectives que les opcions individuals? Hi ha, cer-
tament, raons històriques i conjunturals que ex-
pliquen el nostre maximalisme polític en con-
trast amb el possibilisme o laxisme que practi-
quem a nivell individual.

La més evident d’aquestes raons és l’hàbit,
contret per una societat sense tradició democrà-
tica, d’imaginar la política com l’epifania del bé
comú o de la revolució; com la defensa o l’en-
carnació dels valors eterns o la subversió dels
tradicionals. A una sensibilitat així, predemocrà-
tica, no podia deixar d’escandalitzar-la, en efecte,
aquesta miscel·lània oferta partidista d’interessos,
de valors, de raons i d’estratègies alternatives,
unilaterals, excloents.

I és cert que, d’entrada, l’espectacle no resulta
gaire edificant. Però és precisament aquesta
mancança de trets emocionants o edificants el
que no només defineix l’actual democràcia, sinó
el que li dóna també la seva gràcia peculiar. La
democràcia no proposa una solució dels conflictes,
tot just la seva representació o dramatització. Per
una curiosa paradoxa, és en l’acte mateix en què
cada partit o cada polític pretenen mostrar-nos
que ells sí que tenen la vareta màgica, quan tots,
presos en el seu conjunt, ens fan el compliment
d’oferir-nos un espectacle plural i penós.

És clar que, al principi, ens semblarà que en
aquesta representació no hi són tots els que hi ha
ni hi ha tots els que existeixen; que desitjaríem,
segurament, un paper o un personatge que
combinés el llenguatge d’un, l’aspecte físic d’un
altre i encara el programa econòmic d’un tercer.
Però aquesta és la participació a què ens obliga
fins i tot una democràcia tan poc participativa i
tan dominada pels partits com la nostra: la res-
ponsabilitat de jutjar què representa cada actor i
com ho representa; quins interessos encarna i
com es proposa defensar-los. Perquè, al final, po-
dem encara dubtar entre una mediocre repre-
sentació dels nostres interessos més específics i
una millor representació d’interessos que ens
afecten més genèricament; o entre un actor se-
cundari que pot permetre’s jugar un paper pur i
dur –el confident, el pare protector, l’amic fidel–
i aquell que representa el paper principal i que,
per això mateix, té sempre un perfil més complex
o matisat i no pot condescendir amb les actituds
més o menys testimonials o estereotipades dels
altres. “Quina falta d’emoció –direu potser–,
quin espectacle tediós, quina llauna!”. En efecte:
això d’entendre, jutjar i optar en cada cas és molt
més difícil i menys enardidor que seguir consig-
nes. Per això alguns senten encara la nostàlgia de
l’antifranquisme primari i doctrinari dels 50, del
mur que dividia el món i unificava el seu pensa-
ment; d’aquella Guerra Freda en què fundaven la
seva càlida ideologia, d’aquelles torres que ens
feien sentir a tots invulnerables. Tot i que, sí,
“teníem 15 anys”, he de confessar que la meva
nostàlgia a aquest respecte és zero, nul·la, cap.

Als joves escriptors
B A L T A S A R P O R C E L

D
es d’un punt de
vista estricta-
ment literari,
vull dir de la

societat catalana o de parla catalana
al marge del factor polític més roent,
crec que existeixen una tradició de
novel·la i una llengua per a aquest
gènere que són francament bones
malgrat les dificultats i els alts i bai-
xos. I ho crec en contra del que se sol
dir: que no tenim ni tradició ni llen-
gua en aquest camp. Narradors en
català bons són Narcís Oller, Miquel
dels Sants Oliver, Salvador Galmés,
Víctor Català, Puig i Ferrater, Josep
Pla, Joan Sales, Sebastià Joan Arbó,
Manuel de Pedrolo, Llorenç Villalon-
ga, Mercè Rodoreda, Blai Bonet, Es-
priu i una sèrie més. I això, insisteixo
fins a l’exasperació, no és poc. Com
no ho són les diverses llengües que
cada un d’ells ha emprat i que, si les
comparàvem per exemple al castellà,
ens trobaríem que són diverses com
ho són les de Baroja, Azorín, Una-
muno, Galdós, etcètera.

El meu consell als escriptors joves
és que llegeixin aquests autors i molts
d’altres, que es treguin el complex
idiota que només la poesia ha assolit

un llenguatge, i que alhora vegin
quin és el doll enorme de la llengua
més enllà del seu encotillament aca-
dèmic i de la poderosa parla barcelo-
nina. I això, és clar, combinat amb la
infinita lectura de tota mena d’autors
traduïts –i millor si es poden llegir en
l’original– de les llengües i cultures
que siguin, perquè cap literatura ni
cap autor sorgeixen de l’endogàmia.

I això que dic ho podem veure en
els molts escriptors joves que en
aquest moment estan escrivint, una
part dels quals sovint he citat a la
meva columna de La Vanguardia. Hi
ha un interès editorial per publi-
car-los, hi ha molts premis per cata-
pultar-los, i hi ha sobretot un parell
de dotzenes de noms entre excel·lents
i notables, que tenen un món propi
molt diversificat i que fan ús d’una
llengua sovint expressiva, confor-
mant entre tots una vida literària ca-
talana molt vital, impertinent a esto-
nes i de molts colors. Crec que fa
temps que no s’havia assistit a una
situació semblant, la qual es produeix
en un moment en què l’allau de la
cultura castellana a través del món
mediàtic ens cau a damunt d’una
manera aclaparadora com mai no
s’havia produït.

I és obvi que entre els autors ja
morts i clàssics citats i aquests joves

hi ha dues o tres generacions en ac-
tiu, com la meva, on també hi ha un
grapat de noms francament d’enver-
gadura, que als més joves els ha
d’interessar per força tenir en comp-
te. No dono noms de la gent en actiu
perquè no em sembla el lloc apropiat
per crear el que en podríem dir una
divisió de preferències, perquè les
meves poden ser unes però les de
qualsevol altre resulten igualment
vàlides.

A partir de les plataformes indi-
cades, els joves han de treballar i el
millor que tenen en aquest moment
són ells mateixos. En contra hi ha la
manca de sobirania política catala-
na, o pancatalana, si es vol, i jo crec
que sense una situació sobirana o
un canvi radical i confederal de
l’Estat espanyol ho tenim mala-
ment. I va contra nosaltres també
l’allau informàtica, diguem-ne es-
panyola, alhora que no crec que els
governs autonòmics del català ju-
guin a fons la carta cultural autòc-
tona, tot i que la Generalitat de Ca-
talunya hagi portat a terme una
bona política lingüística.

Per tant, s’ha de remar amb
energia, així s’ha de suplir el que
ens manca a la vegada que s’ha de
tenir conviccions molt clares sobre
una irreductible sobirania interior.
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Els tres guanyadors del 1998 amb Eliseu Climent
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Alfons Cervera, Ruiz Torres i Enric Solà el 1997


