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No a aquesta
igualtat, no a aquesta

tolerància

Lluís Roda
Sobreviure a la contemporaneïtat

Cruïlla, Barcelona, 2002
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«Només pretenc entendre l’home contempora-
ni, el segle que ha acabat, perquè pot servir per
encarar un futur millor, almenys per tal de deixar
de perdre això que tant ha costat de guanyar [...]
La història recent ens demostra que actualment
és possible destruir en poc temps coses que han
costat segles o mil·lennis de construir.» Aquesta
és la tesi central de l’assaig de Lluís Roda, i no la
trobareu al primer paràgraf del llibre, ni tampoc
al darrer.

Les reflexions de Sobreviure a la contempora-
neïtat es cabdellen amb el fil del llenguatge. Des
del primer capítol, Roda ens posa a l’abast el
veritable sentit dels mots, no aquell sentit suat i
maldestre que els donem, sinó el sentit que tenen
etimològicament, filològicament: ¿què vol dir
tolerar? ¿Per què ens entestem a dir que tolerem
els altres? I, si els tolerem, ¿és això un bon símp-
toma, o, tot al contrari, és una mostra que, en
realitat, el que ens agradaria és no haver d’ac-
ceptar la diferència dels altres? ¿I la igualtat?
¿Quines trampes amaga? ¿Per què hem de do-
nar tractament d’igual persones que no es com-
porten com la societat exigeix d’elles?

La voluntat pedagògica de l’assaig rau en
aquesta tendència a voler corregir. Perquè, si no
corregim d’arrel, la humanitat que hem construït
ben bé pot quedar destruïda en poc temps, al
ritme que anem. Potser hi ha pocs paràgrafs on
un optimisme com el del que hem transcrit al co-
mençament es veja reflectit amb claredat. La
major part del llibre és una agra reflexió sobre
com hem arribat fins ací, fins a l’escala de valors
capgirada on les coses són els fins, i no els mit-
jans. Sobre com hem aconseguit que els premis
(ara no parle dels literaris, lletraferits lectors de
Caràcters) siguen atorgats als dolents, amb la
finalitat que arriben a uns mínims, i, en canvi, no
els hem castigat per no arribar-hi. Sobre com hem
agafat certes dreceres, és a dir, la que va «de l’in-
dividu a l’individualisme; de la matèria, al mate-
rialisme; de la pràctica, al pragmatisme; de la
realitat, al realisme; de la raó, al racionalisme;
de l’ego, a l’egoisme. D’allò constant i etern, a
l’instant efímer».

Els arbres de la humanitat no ens deixen veure
el bosc de persones. Cap de les nostres accions
no ens sembla que puga tenir una repercussió
immediata en el medi, en la societat, i, tanma-

teix, totes en tenen. Hem accedit a la deixadesa
de funcions, a la deixadesa dels deures, a canvi
de millorar la nostra autoestima. D’això sí que n’hi
ha d’haver, d’amor propi, d’estimar-se a un ma-
teix, perquè, en aquest boscatge anònim, ningú
no farà res per nosaltres, si escoltem els signes
que ens arriben de tot arreu. I, si ningú no ha de
fer res per nosaltres, tampoc nosaltres no hem de
fer res per ningú, ni tan sols per educar els que
tenim a prop. Aquesta és la drecera més amar-
ga, la que ens duu de la no-educació (educació
com a correcció des de casa; educació des dels
fets amb els quals il·lustrem els fills) a la inexistèn-
cia de societat. Perquè la societat la formen per-
sones i, és clar, si de persones cada vegada n’hi
ha menys...

El conglomerat de mots que forma aquest as-
saig s’agombola per fer-nos trontollar les certe-
ses. Havia quedat clar que ningú no havia de ser
bo si no volia ser aixafat pels altres. Havia que-
dat clar que no calia premiar els bons, que el que
calia era sobrevalorar els esforços dels dolents.
Havia quedat clar que la igualtat era un axioma.
Havia quedat clar que els assagistes havien de
ser políticament correctes i potser, només potser,
Lluís Roda no ho és. Però grateu-ne la superfície,
de tot això que diu, de tot això que us sembla, de
nom terriblement molest (¿no a la tolerància?), i
arribareu als budells del problema amb el qual
ens enfrontem cada dia: la contemporaneïtat.

Ja hi ha pocs assaigs, que es publiquen sota
aquest nom, on l’autor no cite cada dos paràgrafs
un altre autor, per emparar-se en l’auctoritas i no
semblar poc savi o poc llegit. Agraïm que tota la
filosofia d’arrel tant cristiana com no cristiana de
Roda s’haja quedat com a rerefons al discurs i
ens n’haja ofert una crònica gairebé lineal, de
les dècades que vivim. Una crònica de la consci-
ència, despullada de citacions que no siguen les
de la pròpia realitat que ens envolta. Molt bé.
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Ja feia temps que planians i fusterians dema-
naven un estudi sobre la relació personal i, so-
bretot, literària de dos dels millors prosistes de
la literatura catalana contemporània; dues fi-
gures extraordinàries que deixaren per escrit
bona part del diàleg que mantingueren des que
es van conèixer.

De Fuster a Pla amb camí de tornada (2002)
té el mèrit de posar la primera pedra d’aquest
sinuós camí que és aproximar-se al binomi Fus-
ter-Pla. Amb aquesta obra, Isidre Crespo de-
mostra un esperit clar d’exhaustivitat i un es-
forç ingent per aplegar els textos en què Fus-
ter i Pla «conversen» i també aquells altres on
estudiosos, escriptors i periodistes parlen dels
dos protagonistes. L’autor ens proporciona el
material d’estudi: tots els textos, fins i tot els més
prescindibles, però també aquells de difícil
accés, procedents de la premsa i de revistes
locals —i aquest és el major valor. Ara és qües-
tió de posar-s’hi i escriure sobre les afinitats i
les discrepàncies d’aquests mestres de la pro-
vocació i de la bona escriptura; sobre el que
han aportat o no a la cultura; sobre l’exemple
d’entesa i de desig de conèixer-se entre un
valencià de Sueca i un català de Palafrugell,
una curiositat cultural que malauradament no
abunda a hores d’ara, o, almenys, no tant com
fóra saludable.

El rovell de l’obra són els escrits de tota mena
que un autor i l’altre es dedicaren, tant per a
parlar de l’escriptor com de les obres respecti-
ves. Com Crespo destaca, «Fuster ha dit més
coses sobre Pla», i en més llocs. Els escrits re-
produïts, la majoria íntegrament, evidencien
com Fuster fa referència sovint a Pla: en els
dietaris, col·laboracions en premsa, obra críti-
ca... Més irrellevant és, al meu parer, l’apar-
tat dedicat a compilar les cites breus en què
Fuster recorre a Pla; sovint de tan esquemàti-
ques perden el sentit i, mancades del context
pertinent, més que no cites esdevenen esments
al nom de Pla. Entre els encerts d’aquesta obra,
però, destaca l’apartat «Fuster raona amb
Josep Pla», ja que ofereix una sèrie de temes
sobre els quals van dir la seua ambdós autors,
tot i que el grau d’implicació i el punt de vista
no sempre van coincidir. El gust sobre el pai-
satge o el tema del plagi són un bon tast per a
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