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La ferida de Jacob
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Josep Iborra, Inflexions.
Premi d’Assaig Mancomunitat

de la Ribera Alta.
Bromera. Alzira, 2005.

“T
ractem sense
gens de respec-
te aquell que hi
ha en nosal-
tres”, apuntava

Paul Valéry en una cita que Imre
Kertész fa també seua en Diari de
la galera, llibre lluminós, deses-
perançat, de densitats extremes.
En les anotacions, aforismes i pe-
tits assajos que Josep Iborra ha
anat desgranant al llarg dels
anys insisteix –tot i que per una
via diferent al racionalisme des-
carnat de l’escriptor francès–
que la imatge que sovint ens re-
torna l’espill no és tan benevo-
lent i comprensiva com voldrí-
em. De vegades perquè
“qualsevol paradís acaba per
convertir-se en un infern”, en al-
tres ocasions perquè “és en el
camp del mal on es desenvolu-
pa la vertadera batalla”. Entre
desenganys i renúncies, l’escep-
ticisme de Josep Iborra es tiny de
certa ironia, un lleu somriure
que ajude a tolerar l’erosió lenta
i tenaç dels dies.

En les primeres pàgines d’In-
flexions s’hi troba una qüestió de-
finitòria per emmarcar aquesta
autobiografia moral i literària.
Després de relatar el passatge bí-
blic de la lluita de Jacob, Josep
Iborra es pregunta qui és aquest
contrincant que no es pot vèn-
cer: Déu, un àngel, o potser siga
l’enfrontament ineludible de
qualsevol home amb ell mateix.
“És la nit obscura de l’ànima”,
necessària per eixir enfortits i
derrotar l’enemic que portem
dins. Per explicar l’acarament
amb les nostres ombres l’autor
recorre amb més comoditat a
l’Antic Testament –el diàleg di-
recte i els retrets de Job i Jonàs a
Jahvè– que no a la noció de
pecat i càstig que desprèn el Nou
Testament, en què tot es pre-
senta dramàtic i angoixant. Sar-
càstic amb les ostensibles i abun-
dants contradiccions del
cristianisme, creu que la natu-
ralesa ja ens fa pagar un preu

molt alt per sentir-nos perma-
nentment culpables.

Ara bé, que la raó puga gua-
nyar la partida no ens allunya
de l’horror, del flirteig de la fan-
tasia amb el mal. Josep Iborra
sap del perill que entranya la
visió de Dostoievski en què tot
està permès sense Déu; una cosa
és practicar una actitud escèp-
tica i una altra caure en el des-
assossec destructiu. L’obsessió de
Pessoa amb el seu submón en
una espiral asfixiant o l’objecti-
visme deshumanitzat de Robbe-
Grillet tampoc no formen part
del seu mapa literari. Els crits i
el primitivisme de Céline, en un
melòman d’oïda tan afinada
com és la d’Iborra, el deixen pa-
ralitzat, atònit.

Enfront del vitalisme messià-
nic de Lawrence l’autor es de-
canta pels dubtes intel·lectuals

d’un Dante ja madur, pel sentit
de la realitat de Montaigne
–amb fugides periòdiques a la
disbauxa baudelairiana–, l’afany
per desmuntar mentides de
Sciascia i un Montherlant des-
entès del conflicte literatura i
vida. A la recerca de la persona-
litat que es desprèn de l’obra
d’un escriptor, la imaginació i la
memòria de Josep Pla són un
bon punt de partida, i novel·les
com ara Les mines del rei Salomó i
El darrer dels mohicans, breus in-
tervals de felicitat.

Nascut el 1929, Josep Iborra
pertany a una generació en què
filosofia, pintura, música, lite-
ratura, tot conflueix en l’anàli-
si i la recreació de l’assaig. Al-
guns debats, com el subscrit fa
dècades per C.P. Snow en Les dues
cultures arriben fins aquestes In-
f lexions. De fet, es penedeix de

L’assagista Josep Iborra, autor del llibre ‘Inflexions’

Els maquis de la llibertat
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Ferran Sánchez Agustí,
Maquis a Catalunya. De la invasió

de la Vall d’Aran a la mort de
Caracremada. Pagès Editors.

Lleida, 2005.

F
erran Sánchez Agustí
(1951), escriptor i his-
toriador sallentí, s’ha
especialitzat en la in-
vestigació historiogrà-

fica en camps tan complexos
com ara el carlisme, l’espio-
natge i els maquis de la post-
guerra. Entre els seus llibres
publicats destaquen: Espías, con-
trabando, maquis i evasión. La Se-
gunda Guerra Mundial i Maquis y
Pirineos. La gran invasión (1944-
1945), que va inspirar un docu-
mental de televisió; tots dos
han estat editats per Milenio.
La Diputació de Barcelona el

distingí amb el 15è premi de
comunicació Tasis-Torrent per
44 reportatges sobre els ma-
quis publicats al diari Segre, de
Lleida. Els articles van ser la
base d’aquest treball sobre els
maquis que ara novament apa-
reix en la seva cinquena edició
revisat i augmentat tant quan-
titativament com en qualitat i
rigor històric. L’assaig recull el
relat amè d’un narrador acos-
tumat a capbussar-se en el
món que descriu com si ell ma-
teix hagués estat un dels pro-
tagonistes o un testimoni de
primera línia d’aquests fets
històrics i ha contrastat amb
el document o el testimoni
dels protagonistes.

Mundial, com en el combat per
la llibertat i la democràcia a les
terres catalanes.

Entre els apunts biogràfics,
a més de Quico Sabaté, Faceri-
as i Massana destaca el que
Sánchez hi fa sobre l’anar-
quista català Ramon Vila Cap-
devila Caracremada, que va ser
el darrer guerriller, mort a
trets per la Guàrdia Civil el 7
d’agost del 1963 en la seva
terra del Bages.

Si fins ara els treballs prin-
cipals sobre les guerrilles eren
els escrits per Eduard Pons Pra-
des a La guerrilla española i les
biografies dels guerrillers ur-
bans Sabaté i Facerias d’Anto-
ni Téllez, ara cal afegir-hi l’as-
saig de Ferran Sánchez Agustí,
Maquis a Catalunya, que com-
plementa l’obra dels dos ante-
riors i el fa imprescindible per
conèixer a fons com va ser la
lluita desesperada que van
mantenir els maquis.

ARXIU EDICIONS BROMERA

L’autor fa la crònica i analit-
za la guerrilla organitzada tant
pel sector anarquista i comu-
nista, en la lluita a França con-
tra el nazisme, com en la pe-
nínsula per enderrocar al
dictador. A la introducció del
llibre, l’autor ens fa saber que
en els darrers anys mentre es-
tava abocat a l’estudi del car-
lisme i anava per les masies del
Montsec recomponent episodis
carlistes sempre li acabaven
parlant dels maquis, perquè
des d’aquesta muntanya de Po-
nent, que va fer exclamar a Ver-
daguer: “Lo graner de Roma
fou”, es veia França i d’allà ha-
vien vingut els guerrillers de la
llibertat. L’autor d’aquest as-

saig es va centrar des d’alesho-
res en la investigació i l’estudi
del món de les guerrilles que
venien de l’exili per intentar
acabar amb el franquisme.

ALGUNS DELS TESTIMONIS
El resultat és el treball més im-
portant que s’ha publicat sobre
aquesta temàtica. Entre els tes-
timonis hi ha els membres des-
tacats del PSUC Sebastià Piera
i Josep Bonifaci i els militants
de la CNT Isidor Casals Cam-
prubí i Joan Giménez Arenas.
L’assaig és una lluita contra
l’oblit d’aquesta pàgina de la
nostra història col·lectiva, tant
en la resistència dels catalans
a França durant la Guerra

l’allunyament progressiu, irre-
versible, de la ciència i la cultu-
ra humanística. Les notes fluei-
xen d’un tema a un altre, des
d’un Bach i Haydn tocats pels
déus a una aproximació a la Lliçó
d’anatomia de Rembrandt, o bé
les limitacions que li suggereix
la teoria freudiana dels somnis;
en sintonia amb Rilke, la des-
confiança en la psicoanàlisi de
Josep Iborra no és per incredu-
litat, sinó per prevenció que s’al-
tere encara més el nostre mar de
fons. Descobertes així les cartes
i fora del terreny de les idees,
l’autor se’ns obre amb compta-
gotes, ens barra el pas a la inti-
mitat, però quan ho fa sentim
com reboten les pedres en acos-
tar-nos al penya-segat.

Les preocupacions lingüísti-
ques també trauen el cap per
aquestes pàgines, des d’una tra-
ducció indigerible del Faust al
català fins a la desaparició de
modismes i frases fetes. En la
seua prosa ben sedimentada
ressona, en alguna digressió te-
òrica, el tic-tac de Fuster, el pun-
teig d’un ritme molt reconei-
xible –el confeti de les cometes
fusterianes és substituït per cur-
sives més dosificades–, però que
l’autor sap integrar en la varie-
tat de minigèneres que s’inter-
calen dins aquest assaig, amb
un clar predomini d’emprem-
tes afrancesades.

Si bé en algun moment hi ha
una enyorança –poc convin-
cent– dels processos revolucio-
naris –com un eslògan esvaït,
afònic–, Josep Iborra no titube-
ja a posar el dit en la desvalo-
rització de l’intel·lectual com-
promès, com el temps ha anat
desgastant la parauleria de Sar-
tre. No s’està d’acusar Nietzcshe
d’irresponsable, ja que aquest
autor hauria d’haver previst que
el seu nihilisme estava obrint el
tap de les essències totalitàries,
de la barbàrie com a segell de la
nostra època. El silenci de Hei-
degger després del nazisme és
dels fets més repulsius de la his-

tòria intel·lectual, la qual cosa fa
més preocupant la fascinació
que se li ha professat per gent de
les més diverses tonalitats ide-
ològiques. En aquesta llista
negra Josep Iborra no s’ho pensa
per llançar a la foguera el llen-
guatge confusionari i trampós
d’Adorno.

Algunes peces d’aquestes In-
flexions serveixen per articular el
volum, per remarcar-nos els
focus d’interès, com és rescatar
la polèmica entre Barrès i Gide
sobre la tradició i el desarrela-
ment, un dels xocs més frontals
i inconciliables del segle XX. Una
de les millors observacions
d’aquest llibre és la quadrícula
rígida i indeformable que bastí
Eugeni d’Ors per mesurar la re-
alitat i que el mateix li serví per
exercir de guru del catalanisme
com per combregar amb el ge-
neral Franco; encarcarat o d’una
flexibilitat irrompible, segons
es mire.

UN PROGRAMA ALTERNATIU
El minotaure és gairebé im-
possible de trobar en el nostre
laberint interior –o bé el defu-
gim, per si de cas–, ens recorda
Josep Iborra. “Naixem sense
adonar-nos-en, entrem en la
vida sense tenir-ne consciència.
Hauríem de morir de la matei-
xa manera”, declara com un
programa alternatiu a la resis-
tència a ésser de Spinoza. Més
que no pactar amb el dimoni
–uns pactes que la majoria
d’hòmens acaben per trencar,
acovardits– li tira en cara la
manca de temptacions amb
què veritablement ens castiga
en l’etapa declinant.

Els últims anys de Tólstoi
–enèrgics i d’intensa exaltació
vital– i la serenitat que destil·len
les pàgines de Hölderlin quan
la foscor més irrespirable ja
pràcticament el dominava
poden servir-nos, en les cícli-
ques tempestes, com una ànco-
ra d’urgència. Cal endinsar-se,
doncs, en aquesta mena de qua-
dern, desolat i lúcid, travessat
d’excel·lents troballes. Un itine-
rari amb robustes ramificacions
que creixen al voltant d’una mà-
xima incontestable de Kafka:
“La impaciència ens va traure
del Paradís. La impaciència ens
impedeix de tornar-hi”.


