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V
aig assabentar-me de
la publicació d’a-
quest llibre (tantes
vegades esmentat,
parlant de Milosz,

del qual tenim de fa anys en
català La vall de l’Issa, novel·la
simbòlica i mítica) per un ar-
ticle clarivident i lúcid, no cal
dir-ho, d’Enric Sòria. Aquesta
primera edició en català ha tri-
gat més de mig segle a arribar.
N’havia llegit els comentaris
de Gombrowicz, el qual sem-
pre parla de Milosz, al seu Di-
etari (1953 - 1956) amb respecte,
però amb el pèl una mica eri-
çat. Diu tanmateix: “Milosz és
una força de primera”, i diu
que és un home d’intel·ligèn-
cia extraordinària. El diàleg,
de tota manera, partia de dues
situacions tan divergents que,
paradoxalment, s’il·luminava,
com es veu avui, en termes
d’esdevenidor. Gombrowicz
des de l’Argentina es complau
a passar (en la seva resposta a
una carta de Milosz, de París)
de la Polònia que va deixar el
1939, abans de l’ocupació ger-
mano-soviètica, a una Polònia
futura, d’un segle després, en
la qual un seu besnét es
rebel·larà contra les formes de
vida que hi haurà. Aquest
planteig és indiscutiblement
vàlid en termes d’eternitat.
Però no s’ajusta al problema
que el seu gran compatriota
presenta amb La ment captiva,
malgrat que s’esborrona en
llegir-lo i el qualifica d’ins-
tructiu i estimulant, tot i que,
al capdavall, el Milosz que li
interessa és el rival i l’adver-
sari de l’Occident.

Mig segle després, és cert, on
només resten, històricament,
les obres. Milosz morí l’any pas-
sat i fins i tot, com consta a la
dedicatòria de la introducció,
“encara pogué alegrar-se amb
aquest article”. Guillem Cala-
forra anomena així –gairebé ho
he hagut de llegir i rellegir per
creure-m’ho– el seu estudi pre-
liminar a La ment captiva, amb
el qual s’honoraria qualsevol
cultura. Afegim-hi la traducció
directa del polonès i les notes
a les vint pàgines de la dita in-
troducció, que és, doncs, algu-

na cosa més que un article. Tot
plegat una prova alliçonadora
del fet que hi ha, ben més enllà
que no ens pensem, una estesa
de la nostra cultura (de la nos-
tra llengua) d’un rigor i amb
una relació de nivell intel·lec-
tual que en certifiquen la vida
pròpia i aquella independència
a la qual es referia, profètic,
Rubió i Ors; més afirmatiu i de
fet realista que no pas visiona-
ri. Sortosament.

DE POLÒNIA AL TÚRIA
Guillem Calaforra fa la datació
del seu treball en aquests ter-
mes: “Cracòvia-Benaguasil,
estiu del 2004”; és a dir, del cor
de Polònia al Camp del Túria.
Apuntem-nos-ho: s’estableix
una línia directa per a una
aportació inèdita i universal,
sense passar pels capficaments
d’aquesta nostra gran capital,
entre l’autor, un dels més
grans del segle XX (i el seu en-
torn més immediat) i la col·lec-
ció Assaig de la Universitat de
València. Em penso que no vaig
gaire desencaminat, i a més no
diré res de l’altre món, si con-
sidero, davant fets que, com
aquest, fan història d’una cul-
tura, que el falcó de Sueca va ser
tan profeta, per la part que li

tocava, com el bon Rubió i Ors
un segle llarg abans. Malgrat el
que va passar i el que passa
avui en la fosca al País Valen-
cià. La nit no podrà arribar del
tot, perquè heus aquí allò que
resta del dia. La percepció uni-
versitària del fet nacional, cer-
cada i assolida via Fuster,
s’exemplifica esplèndidament
a peu de llibre i pel tàndem Mi-
losz-Calaforra.

D’altra banda, La ment captiva
presenta amb una cruesa im-
pressionant però amb una pro-
funda i encara més cruel ironia
el problema de la relació de
l’escriptor amb el poder; però
no el conflicte de l’escriptor
que s’hi enfronta, sinó el

d’aquell que s’hi sotmet, que hi
festeja, que es deixa afalagar,
neutralitzar o bé fins i tot en-
lairar (potser perquè sap a
quina caiguda s’exposa). En
aquest sentit el llibre de Mi-
losz té vigència en qualsevol
situació històrica i, per tant,
també avui. No és una teoria
filosòfica ni un assaig doctri-
nal, més o menys adossats als
respectius sistemes de pensa-
ment, closos en ells mateixos
i poc o molt pendents de les
evolucions científiques i mo-
rals dels temps. Encara més,
com escriu Calaforra, “aquest
llibre continua tenint molt a
oferir al lector d’avui dia, pot-
ser més al filòsof o al politòleg
que no pas a l’historiador”.
Això no vol dir que, per aca-
bar-ho d’adobar, no hi hagi ara
mateix, com tots sabem i com
el PEN Club no para de de-
nunciar, escriptors empreso-
nats, perseguits o exiliats, els
quals, com féu Milosz (1951)
no es deuen haver deixat cap-
tivar la ment, sota la pressió
de les dictadures més diverses
i oposades –de Cuba a Tur-
quia, passant per la condem-
na a mort a distància– i en pa-
teixen les conseqüències. No
oblidem tampoc, perquè és

prou important ja que existeix
i no s’hi pensa, la “captació”
més subtil, però més o menys
efectiva, potser inevitable, que
en una democràcia amb pro-
blema nacional (cal dir
quina?) s’exerceix prop de l’es-
criptor: des del mercat del lli-
bre al de la crítica i des de
certs premis als mecenatges.
D’aquí va venir que fa molts
anys vaig escriure (i encara no
se sap com va passar la censu-
ra) que un escriptor “no pot
ser obligat a escriure, car sem-
pre serà lliure de morir-se de
gana”. Em referia, és clar, a un
escriptor català.

PENSAMENT I DEMOCRÀCIA
La ment captiva, però, no fuig
d’estudi en cap aspecte, en el
sentit de traslladar el tema que
motiva el llibre a altres situa-
cions. Al contrari, Milosz de-
clara al començament del prò-
leg a la seva obra: “Intento
presentar-hi com funciona el
pensament humà en les demo-
cràcies populars”. Afegeix a
continuació que es refereix, en
l’estudi, al seu medi, el dels es-
criptors i els artistes i el seu en-
torn, sobretot, un grup, diu,
que “a Varsòvia o a Praga, a Bu-
dapest o a Bucarest, fa un paper
important”. Milosz escriu en
present, és clar, en aquells anys,
entre 1951 i 1953: però fa cons-
tar que no ho fa, d’escriure, en
cap de les dues posicions prin-
cipals del moment a Occident:
ni la dels qui escriuen com a po-
lítics de l’oposició als règims
instaurats a l’Europa central i
a l’Est, a l’exili, ni la posició dels
excomunistes “que proclamen
públicament el seu desencís”. I
això perquè Milosz va treballar
quatre anys (1946-1950) com a
diplomàtic del govern de Var-
sòvia i a més no va ser mai
membre del Partit Comunista.
Quan, a la fi, decidí quedar-se
a París, tot i que, com ell ma-
teix escriu (p. 39), “la posició de
l’escriptor a les democràcies
populars és molt bona” (i la
seva, de funcionari a l’estran-
ger, encara més). Per tant, el lli-
bre que es posà a escriure és un
invent, extremadament reeixit,
d’un gran escriptor per com-
prendre i alhora denunciar,
amb una profunditat inoïda, la
perversió del totalitarisme i la
seva acció sobre el pensament
humà. A peu pla, això sí, dels
camps de concentració i de les
deportacions en massa. De lec-
tura indispensable, però en-
trant per la introducció de Gui-
llem Calaforra.

Czeslaw Milosz, que va morir l’any passat, va néixer a Polònia el 1911
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‘La ment captiva’,
de Milosz,
presenta amb
cruesa i profunda
ironia el problema
de relació de
l’escriptor amb
el poder establert


