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La cultura catalana és rica en poetes i
narradors, en crítics literaris i àdhuc en
filòlegs d’estricta observança, en artis-
tes i historiadors. No ho és tant, però,
en pensadors. Algú n’haurà d’esbrinar
un dia la raó, inseparable potser de les
complexes peculiaritats històriques que
l’han condicionat. D’ací prové, sens
dubte, la rellevància que tot seguit assu-
meixen textos com el que motiva aques-
tes línies, degut al deixeble més brillant
i representatiu de Joan Fuster. O, en
qualsevol cas, al més capaç de mante-
nir —com ho proven aquestes «infle-
xions»— viva i operant l’eficaç «mane-
ra de fer» del gran mestre de Sueca.
I de fer-ho, a més, lluny de tota possible
voluntat d’«ortodòxia», cosa d’altra
banda incompatible amb l’antidogma-
tisme de Fuster, el pensament del qual,
com el del mateix Iborra, estigué sem-
pre més obert al dubte i a la contem-
plació d’alternatives possibles que no
a l’enunciació d’exclusions rotundes.

Josep Iborra desplega amb mestria
el seu ofici —l’ofici de pensar— a
propòsit de les qüestions més diver-
ses: de la lenta, però indefectible, cai-
guda de la moral tradicional al pro-
blema del subjecte; del descrèdit
actual de la revolució a l’Evangeli de
Marc o, en fi, per acabar sense aca-
bar realment, de l’especificitat de la
música a la necessitat humana d’un
Déu al qual invocar, suplicar i resar.
Un ofici que promou alhora un llarg i
complex diàleg, en el qual aplica els
seus millors recursos, amb alguns
representants decisius de la cultura
occidental. Els judicis que deixa caure,
més o menys maliciosament, sobre
alguns d’aquests representants són
realment memorables. Hi destaquen,
en aquest sentit, les al·lusions crítiques
a Adorno, les apreciacions, tan enrao-
nades, sobre Goethe i Schiller i sobre
Goethe i el seu admirador i secretari
Eckermann, l’homenatge (de regust tan
generacional) a Sartre o les reflexions
intenses, pregones, sobre Nietzsche,
Gide, Céline... Sense oblidar el seu
viatge a d’Ors i Pla, als quals confron-

ta amb originalitat i agudesa. Fet i fet,
al llarg d’aquestes pàgines captivado-
res, en què el lector es veu endut cap
als temes més que no obligat a supor-
tar dissertacions tancades, apareixen
ben clares les preferències de l’autor
per figures com ara Montaigne i
Valèry. Val a dir, pels «escriptors d’ide-
es» allunyats de qualsevol faramalla,
discrets, atents a la condició humana
en la seua realitat efectiva, escassa-
ment proclius a la formulació de grans
i inabastables ideals i, per descomptat,
escèptics. Per bé que s’hi tracta, de
vegades, d’un escepticisme no mancat
de passió. Un escepticisme que en el
cas d’Iborra, a qui caldrà sens dubte
situar en aquesta família d’esperits,
comporta una bona dosi d’humor —un
humor, adesiara, gairebé «negre»—,
d’ironia i, fins i tot, de desdeny.

Fidel a tanta riquesa temàtica, Iborra
exerceix d’assagista. De vegades els

seus assaigs —sempre breus, com escau
a un gènere que busca més suggerir que
no assentar càtedra, més experimentar
que no dogmatitzar, sense renunciar
tanmateix a argumentar— deixen pas a
aforismes concisos i brillants, que amb
un laconisme intens i ben travat oferei-
xen al lector uns determinats resultats, i
li estalvien els esforços fets per tal d’a-
rribar-hi. És clar, amb tot, que aquesta
no és una qüestió purament formal.
Perquè l’esperit des del qual Josep
Iborra desplega aquests exercicis de
lucidesa, que hom pot interpretar també
com a fills d’un llarg i sostingut «examen
de consciència», és el d’aqueix «ideal
de baix sostre» que, proposat al seu dia
per Montaigne i, més en general, pels
assagistes anglesos i francesos del segle
XVII, travessa la cultura moderna, arriba
amb la Il·lustració a la maduresa, i rea-
pareix, enriquit ja per l’autocrítica i el
propi pes de la història, en alguns dels
«grans» del segle XX.

Inflexions s’insereix, doncs, en una
tradició humanista marcada pel racio-
nalisme crític i el materialisme. I que
justament per això renega, per parado-
xal que puga semblar a alguns, de tot
possible antropocentrisme. Respectuós
amb les diferències, procliu al nomina-
lisme, defensor de les minories i dels
oprimits, l’humanisme d’Iborra, com el
dels seus antecessors, educa en una
cosa tan necessària avui com és la
resistència moral, alhora que considera
encara oberta la tasca de «racionalit-
zar» el món. És, doncs, una peça clau
d’aqueixa cultura crítica la recreació
de la qual sembla indefugible després
de tanta decepció i de tanta catàstrofe.

Convé, comptat i debatut, evitar que
la modèstia, el sentit de la mesura, el
dubte, la contenció i la fidelitat al seny
que bateguen en aquestes pàgines en
velaren la força programàtica, l’alè
militant. El seu autor no els imposa mai,
per descomptat. Però s’hi recolza, tot
fent del tempteig i de la provisionalitat
instruments d’un compromís que ve de
molt lluny i que apunta també molt lluny.
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