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El català literari s’escriuria pit-
jor del que s’escriu si al segle
vint no hi hagués hagut al-
guns prosistes capaços d’en-

tendre que l’estil és el resultat d’un
procés de depuració de tot el que no
és essencial en una idea. Per dir-ho
amb un aforisme de Joan Fuster,
abans de pensar, s’ha d’aprendre a
escriure. Fuster va seguir aquest prin-
cipi, i el seu estil constitueix un dels
models d’escriptura assagística més
ben acabats de tots els que s’han in-
tentat en llengua catalana.

A la depuració de la llengua corres-
pon una depuració del pensament:
l’estil de Fuster, com el de Pla, és tam-
bé un esforç sostingut per mirar de
pensar el món sense adhesions
prèvies. En aquest esforç, si Pla és un
escèptic que tendeix a ser un liberal
conservador, Fuster és un escèptic
que de tant en tant tendeix al marxis-
me i al nacionalisme, encara que ell
negués aquesta última atribució i més

aviat renegués de la primera. Sigui
com sigui, la depuració de les idees
sembla una mica més complicada que
la de la llengua, i això és una cosa que
es pot veure bastant bé a Contra Una-
muno i tots els altres, l’últim títol de la
col·lecció Biblioteca Joan Fuster que
acaba de publicar l’editorial Bromera.

El volum és la versió catalana
d’un recull d’articles que en vida de
l’autor havia vist la llum en castellà.
Diguem de passada que potser hau-
ria estat bé que l’edició hagués man-
tingut la llengua de l’original, sobre-
tot tenint en compte que l’obra és
avui dia molt difícil d’obtenir i que la
traducció, encara que molt digna en
termes generals, sembla enrarir una
mica l’estil habitual de Fuster. Penso,
per exemple, en aquests neutres incor-
rectes construïts amb “allò” (“allò
pintoresc”, “allò lògic”) que s’han
convertit en una autèntica plaga del
català actual i que no eren freqüents
en la prosa de fa trenta anys.

En una part dels articles d’aquest
recull, escrits entre el 1970 i el 1974,
Fuster es refereix, en un to que no per
sarcàstic deixa de ser elegant, a la
construcció d’un nacionalisme espa-
nyol de base acadèmica on brillen els

noms de Menéndez Pelayo, Unamu-
no, Menéndez Pidal, Ortega y Gas-
set, Sánchez Albornoz i Américo Cas-
tro. La invenció de la història, tan
rica en el cas espanyol com en el ca-
talà, és un tema d’un interès indiscuti-
ble, però potser no és dels més interes-
sants que pot tocar Fuster. En qualse-
vol cas, Fuster sempre es fa llegir; fins
i tot quan, en altres articles del llibre
de tema divers, afirma certes coses
que més d’un lector pot trobar difícils
d’encaixar, com per exemple que
Proust és una llauna, que el cine de
Bergman l’irrita, que Bertold Brecht
és un dramaturg de l’alçada de
Shakespeare, que Ionesco és terrible-
ment reaccionari o que Pedrolo és un
novel·lista important. És clar que
també parla bé de Henry Miller, i fins
i tot de Lukács, i amb tot això ja es
veu que l’esperit dels setanta —que
també es transparenta en expressions
de l’estil “vassalls del neocapitalisme
pompós”— arriba a pesar una mica
més en aquesta obra que el compro-
mís de l’autor amb l’escepticisme.
Sens dubte, hi ha textos del recull que
retornen el millor Fuster, però no
sembla que aquest sigui el seu llibre
més afortunat.

FERRAN TOUTAIN

Un Fuster dels 70

Sempre que, per amor d’esbargiment, visito a la
facultat el meu col·lega Carles Miralles (Barcelona,
1944) —en estricta equivalència a les visites que
retia, temps enrere, als professors Blecua, Riquer,

Lledó, Comas, Valverde, Alsina, Vilanova o Del Olmo—,
sempre que m’escau de passar per les florentines
instal·lacions de què disposen els companys de la Secció
de Filologia Grega i entretenir-me (llegiu-ho a la france-
sa) amb un amic en qui val la pena emmirallar-se, co-
menço la conversació adés d’una manera adés d’una
altra. Els dies que vull fer-lo enrabiar, el saludo així:
“Hola, Carles Goethe!”. Ell em mira amb un aire crimi-
nal, tanmateix amb bonhomia i caritat, sabedor com és
de la meva irrefrenable tendència al mot d’esprit i a la
facècia. Els dies que el vull honorar, li engego: “Hola,
Carles Riba!”, i llavors m’adreça una mirada burleta,
com volent dir que troba aquesta ironia a tocar de la
maledicència, però també amb un aire de satisfacció que
no pot reprimir-se, i que ve a significar una cosa indefini-
da entre: “Ja m’agradaria ser-ho” i “Faré tot el possible
per assemblar-m’hi”. I és veritat que si no hagués vingut
al món aquest deixeble justament de Carles Miralles que
es diu Jordi Malé, també ribista —el qual, ara sí, és com
una reencarnació estètica de Riba—, i si el primer hagués
nascut l’any 1959 en comptes de l’any 1944, l’amic Carles
seria la més pura supervivència sense pausa dels afanys i
dels sabers de Riba a Catalunya.

Això no té res de dolent. L’ensenyament universitari
s’havia basat sempre en la transmissió del saber —i, més
encara, de les ganes de saber— que corria entre una
generació de mestres i una altra de deixebles. Acabo de
dir que en Miralles encara ho fa: va rebre un llegat i el
transmet. I, tot i que Riba només va ser esporàdicament

professor a la nostra an-
tiga Facultat de Filoso-
fia i Lletres, el cert és
que Riba ha tingut, en
el transcurs dels anys,
un deixeble fidelíssim
en la persona de Mira-
lles. Són molt elogiables
els estudis que li van de-
dicar els germans Ferra-
té/Ferrater, i, a l’altre
cap d’aquesta tradició,
molts dels estudis que

es produeixen als nostres dies sobre aquesta figura im-
mensa del Noucentisme català. Però si hi ha algú que
s’ha dedicat tota la vida a estudiar-ne tots els vessants, a
admirar-lo en totes les seves dimensions i a deixar el nom
i el prestigi de Riba en el lloc que sens dubte es mereixia,
aquest ha estat el nostre professor de grec: si a la Universi-
tat de Barcelona s’ha produït alguna mena de transmissió
no interrompuda —malgrat la decadència progressiva de
les seves facultats lletrades— del saber heretat per diver-
ses generacions, aquest ha estat el cas de les múltiples
ensenyances de mestre Riba, i, una generació després, del
mateix Miralles: la transmissió continua i no es perd el
llegat. De la mateixa manera que a Alemanya no han
parat mai de discutir, glossar, lloar i comentar l’obra de
Goethe, així mateix en la nostra universitat és perceptible
un deixant de brava escuma oferta a l’oceà de les divaga-
cions d’humanitats per la solemne figura —massa i tot;
un punt més d’humilitat i bon humor l’haurien fet més
alt— de Carles Riba.

Vet aquí que ara Miralles s’ha decidit a lliurar-nos la
major part dels seus escrits dedicats a aquell (Sobre Riba,
Barcelona, Proa, 2007), i n’hem d’estar agraïts per dues
raons que, en certa manera, ja s’han fet visibles en aquest
article. En primer lloc, perquè Riba hi agafa la dimensió
de gran humanista, de gran traductor, de gran animador
de la vida intel·lectual dels anys 1920 a 1950 que posseeix
sense cap mena de dubte, i, potser per damunt de tot, de
gran poeta: és l’altre monstre literari de la Catalunya del
segle XX, al costat de Josep Carner. En aquest sentit, és
d’agrair que el llibre inclogui l’assaig fonamental Lectura
de les Elegies de Bierville, que Miralles va publicar per
primera i fins ara única vegada l’any 1979: és una gran
mostra de l’escassa producció de la comparatística catala-
na, raó per la qual el mateix autor va rebre, al seu mo-
ment, crítiques emmurriades dels filòlegs més conspicus.
L’hermenèutica, o art de la interpretació, ja ho té, això:
molesta els qui no veuen res més enllà de la lletra impresa.
En segon lloc, el llibre és important per allò que dèiem a
mig aire de l’article: la capacitat dels homes de lletres del
segle XX per participar en una tradició i, doncs, sumar-se
a l’acte de la transmissió del saber, és més aviat petita.
Falta generositat. A partir d’ara, doncs, em mossegaré la
llengua: ja no li diré mai més “Goethe” ni “Riba”, perquè,
dient-li tot just Carles Miralles, condensaré en aquest nom
el d’una tradició humanística secular i nobilíssima.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Riba i la
transmissió

JORDI LLOVET

Doble contra senzill
Eduard Vilella
Pagès editors
219 pàgines, 18 euros

Un dels mals indubtables de
l’assaig en català és que, en
termes d’Àlex Broch, és mas-
sa “autoreferencial”. Així,

aquest gènere sembla gairebé mono-
politzat per les reflexions sobre la prò-
pia llengua o els trets definitoris de la
societat catalana. Cal celebrar, per
tant, que hi hagi llibres com aquest
d’Eduard Vilella (L’Esquirol, 1967),
que trenquin aquesta tònica i plante-
gin problemàtiques habituals en la mi-
llor tradició assagística europea, com
és en aquest cas la qüestió del Doble.
Per això mateix, Doble contra senzill
té ja d’entrada el mèrit de contribuir
a “obrir finestres, més que no pas ba-
guls”, segons l’afortunada expressió
de Jordi Joan Baños.

Un altre element destacable del lli-
bre que comentem, amb què l’autor
va guanyar el premi Josep Vallverdú
de l’any 2006, és que no es limita la
problemàtica del Doble a la tradició
que començaria amb la figura del
Doppelgänger, pròpia del romanticis-

me alemany, i que se sol reduir a un
llistat breu de textos, entre els quals
caldria destacar el William Wilson
d’Edgar Allan Poe, o El Doble de
Dostoievski. Vilella segueix el rastre
de la figura del Doble en altres cultu-
res, i en èpoques històriques ante-
riors, tot al·ludint, per exemple, a
com n’ha arribat a ser d’inquietant en
moltes societats el naixement de nens
bessons, pel fet de fer trontollar cos-
movisions en què cada cosa i ésser
viu només tenien un únic lloc previst i
assignat. D’altra banda, a més dels
individus idèntics, l’autor estén el sen-
tit del Doble a fenòmens com l’om-
bra, el reflex o el complement. La
figura, per tant, és tractada amb ple-
na consciència del caràcter difús dels
seus contorns, tot defugint tipologies
simplificadores.

Pel que fa a l’explicació de la ten-
dència dels homes a fabricar Dobles,
tot i no arriscar-se a plantejar-ne una
de pròpia, Vilella fa un repàs oportú i
acurat de les interpretacions més des-
tacades al respecte. D’aquesta mane-
ra se’ns recorda que, en la tradició
psicoanalítica, Freud creia que la figu-
ra del Doble expressava de manera
immillorable el caràcter tràgic del con-

flicte amb un mateix, que es troba
present en tot individu; que O. Rank
defenia que, mitjançant la forma du-
plicada d’un mateix, l’ésser humà in-
tentaria escapar del seu caràcter mor-
tal; o que C. G. Jung ho considerava
una objectivació de l’“arquetip” de
l’Ombra, o personalitat primitiva i
irracional que tots arrosseguem. Pel
seu cantó, el filòsof francès contempo-
rani C. Rosset considera que la crea-
ció de dobles personals no és més que
una de tantes manifestacions de
l’afany il·lusori d’escapar del caràcter
incomprensible i esquerp de la reali-
tat immediata, tot imaginant-ne una
altra, en relació a la qual poder donar
un sentit a les nostres vides. Des de
l’amic invisible que s’inventen els
nens solitaris, fins a l’altre món de la
tradició religiosa, els homes s’imagi-
narien altres versions del que existeix.

Si avui dia, però, tendim espontà-
niament a restringir la qüestió del Do-
ble només a la del duplicat d’un ma-
teix (el que molt astutament evita Vi-
lella) segurament és perquè, en l’era
de l’individualisme, donem per supo-
sat que el nostre jo és l’únic que real-
ment existeix i, per tant, l’únic que
pot ser doblat o repetit.

Pintura de Diego Rivera que fa referència als herois bessons. / MUSEU CASA DIEGO RIVERA
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