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Quan l’intel·lectual entra en un procés de desubicació i de desplaçament

Un nou elitisme

E
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litisme, paraula lletja.
Amb el diccionari a la
mà, “doctrina que de-
fensa l’existència d’e-
lits en la societat i hi
exalta llur paper” i

“consciència de constituir una elit o
de formar-ne part”. I elit, “minoria
social selecta per un concepte o altre”,
i d’exemple, “l’elit intel·lectual”, és
clar. Amb l’alegria i la claredat que
caracteritzen el nostre estimat dicci-
onari, amb la seva retòrica retrògrada
i pronomfeblada, de seguida podem
descobrir que, a banda de la seva ne-
gativíssima connotació en la societat
(elitisme com a sinònim d’exclusió i
altivesa), la parauleta implica no no-
més una “doctrina” (un altre mot pe-
rillós per programàtic) sinó també
una “consciència” –és a dir, ets bo i a
sobre n’ets conscient i en fas bande-
ra– i una “minoria”, com la intel·lec-
tual, que és minoria perquè forma un
grup que sap més de tot que la resta
de mortals. Abans de totes aquestes
definicions, però, la figura de l’intel-
lectual (“relatiu o pertanyent a l’in-
tel·lecte o a la intel·ligència”, diu el
diccionari de l’Enciclopèdia, contra-
venint sovint la realitat) era un simple
ofici, un més, el d’algú que s’ocupava
d’unes qüestions determinades i que
tenia per “superioritat” i “minoria” el
saber de lletra, com altres sabien del
camp i de taules i d’espases. I això, a
partir de l’última Edat Mitjana, per-
què anteriorment a aquests indesitja-
bles se’ls anomenava de maneres va-
riades. No obstant, amb la radicalit-
zació de les idees il·lustrades sobre
l’art i el paper de l’artista i amb l’ar-
ribada de l’era tecnològica, l’intel·lec-
tual entra en un procés de desubica-
ció, de desplaçament o autodesplaça-
ment, perquè ja no pot ocupar l’espai
que li pertocava en l’antic sistema: la
baula entre l’ideal i la realitat, la
projecció dels interessos i motivaci-
ons humanes a través de l’art i el

pensament. A poc a poc, el
concepte de veritat se substitu-
eix pel dels diners, i l’artista,
precisament quan comença a
viure més aparentment fora del
sistema, és quan més s’hi veu
abocat, integrat a una roda in-
dustrial gegantina, imparable,
que arriba a tots els racons i
estrats de la societat. Aquells
que abans tenien la seva raó de
ser en l’ocupació d’un marge
gairebé heroic i mitificador,
una mena de necessari contra-
pès, causa i alhora efecte del
moviment de la societat, pro-
jector i reflex, ara se sentien
implacablement llançats a per-
sonalitzar la conseqüència ma-
teixa del sistema, una afirma-
ció d’aquest en lloc d’una ne-
gació. Es tracta, doncs, d’un
procés invisible i gradual que
Marcuse anomenava “unidi-
mensionalitat”, és a dir, l’ani-
quilament de l’ideal a través de
l’avenç tecnològic, a través de
la dita cultura de masses, que
absorbeix la transcendència i la
xifra en dígits tangibles. Tot
s’incorpora a l’ordre establert i
l’artista no n’és aliè, sinó que a
vegades fins i tot en treu avan-
tatges, com la lliçó magistral
que van oferir en aquest sentit
les avantguardes de principis
del XX al conjugar, i vendre, trans-
gressió i marxandatge. Els romàntics
anglesos van mirar de rebaixar el dis-
curs i conquistar nous territoris on
qualitat i deselitització fossin possi-
bles, mentre que els alemanys, per
exemple, més aviat van apostar per la
via contrària, una radicalització dels
postulats il·lustrats i mítics: els uns
van inaugurar la línia discursiva de
l’art anglosaxó posterior i els altres
van obrir la porta a manifestacions
radicals, a vegades sublims (pensem
en l’Expressionisme), a vegades falli-

des, però sempre en el límit.
A Catalunya, l’explosió del Moder-

nisme és una bona prova d’aquesta
immersió de l’art en la cultura de
masses, una cultura que arriba i s’es-
campa pels carrers de forma inexora-
ble i que suposa una generalització
però també una perillosa banalització
que el Noucentisme va mirar de polir,
amb escassa fortuna, potser perquè va
equivocar el camí: es va polititzar i
amb això va condemnar el contingut
a una sessió de maquillatge ideològic
i formal excessivament encotillat. I les

hipoteques d’aquesta construcció en-
cara les paguem avui dia. La cultura
de masses, doncs, al substituir el valor
de la tradició i la veritat de l’art pel
valor del mercat, al democratitzar la
cultura, l’ha unidimensionalitzat i ha
parit un magma on es fa difícil de
distingir. L’alta cultura ha desapare-
gut, exercir d’intel·lectual ja no és cap
feina més o menys remunerada i el
cambrer d’un bar, per fortuna, pot ser

el millor dels intel·lectuals. És
prou bona, d’una banda, i que
quedi clar, aquesta universalit-
zació de la cultura, perquè,
utilitzant els mateixos termes
de l’ordre establert i del que és
políticament correcte, això re-
sulta rendible i productiu, pe-
rò, de l’altra, també és evident
que la dessublimació de l’art i
la destrucció de l’ideal han
comportat primer un fals eli-
tisme, una zona zero que dóna
aixopluc a alguns infiltrats (que
colen, perquè s’alimenten de la
bèstia com paràsits i s’hi fonen,
s’hi adapten), i segon, un pro-
blema d’estratègia per a l’artis-
ta. Per exemple, un novel·lista
ha de batallar constantment
per trobar un nivell de llengua
que sigui prou alt i alhora prou
versemblant, complicada cruï-
lla. O sigui, decidir-se entre pu-
jar tan amunt com el seu talent
li permeti o acomodar-se en un
territori potser més rendible a
curt termini. Una inversió sen-
se risc amb efectes immediats.

S’imposa un nou elitisme, des-
ubicats com estem en un paisatge
pla. D’entrada, bandejar l’ambi-
güitat, tan assenyada i tan cata-
lana; reivindicar l’alta cultura (no
tenir-li por) com a eina per im-
pulsar i somoure una societat i
les seves diverses manifestacions,

buscar-la partint de baix cap a dalt, i no
a la inversa, en una estratègia d’enri-
quiment progressiu i fructífer, sense
complexos; abandonar la perpètua des-
confiança cap a nous projectes i nous
plantejaments; obrir la tradició. I recu-
perar, en definitiva, allò que etimològi-
cament ens recorda la paraula elitisme,
“acció d’escollir, cosa escollida”. Un nou
elitisme que aspiri a arribar a tots els
estrats, a reflectir-los, i que proposi una
tria. L’elitisme és la tria, i la tria és la
qüestió.

■ Txema Martínez Inglés. Escriptor

La princesa, Kapuscinski i la periodista
X a v i e r R i u s - S a n t

L
etizia Ortiz, la periodista que es
casarà amb el príncep Felip, re-
coneixia, abans que es fes pú-
blica la seva relació amb el futur

rei, que com a periodista el seu ídol i
referent era el polonès Ryszard Kapus-
cinski, autor d’obres com El sha, El em-
perador i Los cínicos no sirven para este
oficio. Precisament ella va entrevistar
aquest mestre del periodisme el 24
d’octubre, quan va rebre el guardó
Princep d’Astúries en comunicació.

Si repassem la trajectòria professio-
nal de Letizia, salta a la vista que és una
dona decidida. L’últim any, per a Tele-
visió Espanyola com a enviada especi-
al, va cobrir esdeveniments com la ca-
tàstrofe del Prestige i la mateixa guerra

de l’Iraq. Penso que el reporterisme de
Kapuscinski, la necessitat vital de co-
nèixer les notícies des d’on passen, per
poder transmetre-les, donant sempre
un enfocament personal, és quelcom
que porta a la sang.

Per això em costa imaginar com una
persona que necessita analitzar i re-
transmetre el que veu, moguda per un
impuls vital sovint irrefrenable, podrà
adaptar-se al nou paper que li depara
la vida. Possiblement la primera obli-
gació de la parella serà portar fills al
món, no només perquè ells s’estimen,
sinó, sobretot, per garantir la conti-
nuïtat de la institució. Però, més enllà
d’aquest deure constitucional, donat
que a l’Estat espanyol el rei i la reina

són només una figura de representació
sense cap capacitat d’intervenció, cal-
drà veure com encaixa en el paper que
li depararà el càrrec. A França, on el
cap d’Estat té un cert poder executiu,
hi ha hagut primeres dames com Da-
nielle Mitterrand, que presidia ONGs i
marxava cap al Sàhara, el Kurdistan o
Palestina, i feia propostes polítiques
que no sempre coincidien amb el que
deia el seu marit. I com que el càrrec de
cap d’Estat era temporal i electe, la
primera dama podia opinar pel seu
compte. No imagino com una dona
intel·ligent, crítica i que porta a la sang
la necessitat de comunicar, serà capaç
de limitar-se a saber estar, observar i
callar. La reina Sofia diuen que en més

d’un moment va estar a punt de dei-
xar-ho tot, però va trobar escapatòria
en els fills i el ioga. Letizia, admiradora
de l’autor de Los cínicos no sirven para este
oficio, viatjarà com Kapuscinski per tot
el món. Com ell, coneixerà ministres i
presidents de molts països que li faran
confidències; i quan aquests caiguin,
coneixerà els successors. En nom d’Es-
panya donarà el condol quan hi hagi
catàstrofes a causa de la natura o de la
guerra. Però no podrà dir el que pensa,
fer públic la seva anàlisi de la situació,
expressar en directe el que, com a se-
guidora de Kapuscisnki, fins ara feia. I
si no m’equivoco, Kapuscinski diu que
aquesta necessitat de comunicar i
analitzar, els qui la tenen la porten a la
sang.

■ Xavier Rius-Sant. Periodista


