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Ara, amb el motiu del dos-
cents aniversari del
naixement de Charles
Darwin i dels cent cin-
quanta de la publicació

de L’origen de les espècies, sem-
bla una ocasió excel·lent per a
endinsar-nos en la rica, suggeri-
dora i inesgotable literatura da-
rwiniana. Charles Darwin
—com passa amb molts altres
grans noms— és molt més citat
que llegit. D’altra banda, el món
intel·lectual li reconeix un paper
cabdal en la gènesi de les idees
contemporànies, però massa so-
vint prescindeix de la seua lectu-
ra atenta i fructífera. D’aquesta
manera, Darwin és més un sím-
bol d’una època que una referèn-
cia real. Comptat i debatut, hi ha
pocs intel·lectuals que han llegit
amb atenció (amb llapis i paper)
les obres darwinianes principals:
El viatge del Beagle, L’origen de
les espècies, L’origen de l’home i
L’expressió de les emocions. I,
tanmateix, res més lluny de la rea-
litat que creure que aquestes
obres foren escrites per a usde-
fruit exclusiu dels científics: amb
aquestes Darwin es dirigeix a to-
ta la societat, fins a convertir la

seua obra en la revolució
intel·lectual més important des
de Copèrnic.

Però la fractura entre les cièn-
cies i les lletres és cada vegada més
dramàtica. Durant aquesta efemèri-
de, m’ha sobtat la manca
d’al·lusions entre els creadors d’opi-
nió principals. Comptat i debatut,
els que han escrit sobre Darwin
han estat (hem estat) els mateixos
de sempre. Com és possible? Que al

món erudit, literari, artístic no li és
captivadora la seua figura? Darwin
no sols representa la revolució més
important des de Copèrnic, sinó
que d’alguna manera s’ajusta mi-
llor a la nostra època que molts
pensadors preuats. Si llegiu la for-
midable biografia de Janet Browne,
en dos volums gruixuts publicats
per PUV, quedareu admirats de la
gènesi de la seua figura, de la seua
batalla entre el que sabia i el que

creia, de la seua portentosa perso-
nalitat. De Darwin es conserven
més de 15.000 cartes, i això fa que
siga fàcil reconstruir, quasi de set-
mana en setmana, la gènesi de la
seua personalitat. Però també la
seua vida domèstica, íntima, fami-
liar. Aquesta monumental biogra-
fia de Browne es podria haver allar-
gat encara més i més, perquè Da-
rwin era un exigent conreador del
seu temps: a tot treia profit i de tot

prenia nota. Com Voltaire o
Goethe, és un dels grans noms de
la història, on la biografia és tan
fascinant com la mateixa obra.

Això es veu molt bé en l’Auto-
biografia, que va deixar inèdita i
que fou censurada, sense massa mi-
raments, per la seua esposa Emma
Wedgwood i el seu fill Francis Da-
rwin. Ara la revista Mètode (Mono-
grafies) i l’editorial Laetoli (Biblio-
teca Darwin) n’han recuperat la
versió inèdita, sense omissions, en
català i castellà, respectivament. Hi
descobrim un Darwin irònic, que
no oculta la vinculació del seu pare
(i del seu avi) amb els maçons, i que
diu frases ben contundents sobre la
religió. Com aquest paràgraf, que
fou ràpidament censurat: “Ara em
costa d’entendre com ningú podria
creure que el cristianisme és cert, ja
que està clarament escrit que els
homes que no hi creuen —i això
inclouria el meu pare, el meu ger-
mà i molts dels meus millors
amics— rebran un càstig etern.
Aquesta és una doctrina detesta-

ble”. Però aquest text també ens
descobreix el Darwin més humà i
íntim, bon conversador, atent als
arguments dels altres. Tot això fa
que la lectura de les obres de Da-
rwin siga, en molts sentits, un refu-
gi càlid i acollidor, perquè en molts
sentits la seua batalla també és la
nostra. Podríem dir, amb el poeta,
mon semblable, mon frère… Ah, lle-
giu Darwin! Feu-me cas: ara és el
moment.
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De bon principi el bloc
conservador va saber
que la preservació de la
seua hegemonia social

dependria en bona part del con-
trol dels mitjans de comunicació.
Durant els anys seixanta i setan-
ta trobàrem exemples d’aquesta
certesa. Alguns de brutals, com
el cas d’Ajoblanco o algunes de
les moltes campanyes protagonit-
zades pel diari degà.

El missatge esdevingué el fona-
ment d’una alta murada que de se-
guida es va fer quasi impossible de
traspassar per a les hosts desor-
ganitzades, i també entusiastes, de

la modernitat. Davant d’un repte
tan enorme, els nous partits de l’es-
querra democràtica, fins i tot, es
traïren a si mateix i van deixar la
necessària reforma dels mitjans de
comunicació als que, paradoxal-
ment, no volien cap canvi en l’ordre
de les coses que poguera anar més
enllà d’una certa permissivitat a les
platges o als darrers seients de les
sales fosques del cinema. I d’alguna
manera la murada sembla que ara
continua ben dreta per a protegir la
reedició vitalista d’un antic règim
del qual els valencians no acabem
de desempallegar-nos-en del tot.

No tot fou, però, renúncia o
miopia. Els sectors emergents, el va-

lencianisme no necessàriament gau-
chista, intentaren assajar una mena
de premsa en el sentit més lax que
podem donar al terme. Era una de
les poques maneres d’existir i
créixer alhora, de palesar l’existèn-
cia d’un món que es rebelava con-
tra el règim i contra el silenci, que
naixia amb una vocació clara d’es-
campar-se com una taca d’oli sobre
el teixit de la societat civil. És una
història encara poc coneguda, tot i
que, de tant en tant, alguns llibres,
alguns articles més o menys exhaus-
tius ens estan ajudant a reconstruir-
la. La Universitat Jaume I de Caste-
lló acaba de publicar el volum El
combat de la premsa. Al Vent i No-

saltres els valencians d’Albert Sán-
chez-Pantoja i Vicent Pitarch, amb
pròleg de Joaquim Maria Puyal. Es
tracta de la completíssima crònica
de dues experiències mediàtiques
trencadores i de clara inspiració fus-
teriana, una revista i un espai radio-
fònic, que tingueren com a escenari
les comarques de Castelló i com a
vocació, tot el domini lingüístic del
català.

Al Vent nasqué l’any 1964 i fou
clausurada pel règim el 1969, ateses
les seues posicions crítiques amb
una església poc disposada a aven-
tures revalencianitzadores al seu si i
menys encara a la crítica. Posterior-
ment, aquesta publicació renaixeria

en l’entorn d’una Unió Democràti-
ca del País Valencià d’existència
boirosa i, això no obstant, potser
avui més necessària que mai en un
país on la dreta ha esdevingut un
sinònim atemoridor d’extremisme.

D’altra banda, el 28 de maig de
1969 s’iniciava en Ràdio Popular
—dirigida pel periodista Joan
Soler— el programa radiofònic No-
saltres els valencians. Conduït pel
reconegut sociolingüista Vicent Pi-
tarch, suposà durant els onze anys
d’existència tot un esperó per a
unes altres iniciatives arreu del país.
Certament, sense aquestes experièn-
cies precursores, per bé que breus i
minoritàries, difícilment s’hauria
pogut articular cap resposta civil
contra les inèrcies que han dut el
país fins a l’actual atzucac. No po-
dem imaginar quin espai ocuparia
el silenci. Ni tan sols somiar, para-
doxalment, una televisió pública i
en valencià.

Una premsa contra el silenci
FRANCESC VIADEL

Darwin, ara o mai
MARTÍ DOMÍNGUEZ

Un cartell sobre els 200 anys del naixement de Darwin a la Fira del Llibre de València d’enguany. / JESÚS CÍSCAR

Com Voltaire
o Goethe, Darwin
és un dels grans noms
de la història
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És segur que aquests dies, al
voltant del 23 d’abril, es
tornarà a parlar, com ca-
da any, de la “crisi de la
literatura”, amb aquest

nom o sense. Sempre és més o
menys igual: si l’autor és un heroi
vocacional o un agent comercial,
si es publiquen o no massa llibres
i amb quin criteri editorial, etcète-
ra. O si, tal com afirmava un ha-
roldbloom de Barcelona, “és cert
que la literatura s’ha bana-
litzat, però no l’ha banalit-
zada la indústria editorial.
L’han banalitzada els es-
criptors, i ho han fet per-
què continuen escrivint en
un món on ja no passa res.
A Europa, concretament,
no ha ocorregut res greu
d’ençà de la Segona Gue-
rra Mundial… Vivim en
una societat satisfeta, on la
tragèdia ha desaparegut i
on únicament ens queda
morir-nos”. Deu ser que
“abans”, no sé quan, no hi
havia literatura banal, sinó
tota seriosa i substanciosa;
i que això era possible perquè pas-
saven coses tràgiques o greus, i
ara no en passen. Jo sempre ha-
via tingut entés que, de llibres pu-
blicats, en tota època n’hi havia
hagut de bons, de roïns i de regu-
lars; que la major part sempre
han estat més prop de Corín Te-
llado que de Kafka, per enten-
dre’ns, i que la part que suposem
literàriament substanciosa és ha-
bitualment petita. Se m’escapa
del tot la relació d’aquest feno-
men amb l’abundància de gue-
rres mundials, i d’altres tragèdies

continentals o planetàries. Puc
admetre que la “gran literatura”
necessite un conflicte de fons.
Però el conflicte sol ser més perso-
nal que històric, altrament Mada-
me Bovary seria una obra banal, i
només serien gran literatura co-
ses com Guerra i pau o equiva-
lents. Però, passe el que passe “fo-
ra”, la gran literatura ve de
“dins”. De dins de l’escriptor. Els
grecs ho sabien molt bé: la tra-

gèdia és Èdip rei, o Agamèmnon
que torna de Troia i és assassinat,
però també és la supèrbia perso-
nal, l’excés de la passió, Ariadna
abandonada, Medea enganyada,
Fedra rebutjada. De tot això, i de
la passejada d’un bon home pels
carrers de Dublín, és pot fer i
s’ha fet la més gran literatura de
la història. Si no fóra així, hau-
ríem de deixar d’escriure fins que
arribe la tercera guerra mundial.
I mentrestant s’acabarien els es-
criptors, i només quedarien els
crítics, que no pensen morir-se.

e de la pàgina 1
Quan ens empipem, cataloguem els
greuges dels quals ens considerem
víctimes i dissequem amb la preci-
sió d’un taxidermista les circums-
tàncies que han provocat el nostre
malestar, els gestos i les paraules de
la persona o de les persones que
l’han motivat, i la nostra indigna-
ció i les paraules que haguérem po-
gut dir i no hem dit.

Això mateix fem quan tramem
projectes, quan ens enamorem,
quan treballem. Som una cursa
inesgotable de paraules en el circuit
sense traçar de la nostra vida, on
encadenem una història darrere de
l’altra. Ara mateix sent, de casa es-
tant, uns jovenets tirant-se coets els
uns als altres mentre em sobresalte,
perquè estic immers en aquesta his-
tòria, i quan alce els ulls i els mire,
comence a imaginar-me… Ja la te-
nim! Una altra història. Vostés di-
ran el que voldran, però això nos-
tre és la cançó de l’enfadós, “el cuen-
to de nunca acabar”. I quan creus
que estàs en paus, que sembla que
no penses en res…, clac, una altra
vegada el cervell es dispara. Ni en
temps de dormir, descansem,
diuen. Afortunadament no recor-
dem la caldera d’històries que bull
en la nostra nit. De vegades ens
despertem exaltats, estranyats de
les faules que hem viscut. I al cap
d’un moment, voilà! Han desapare-
gut. Ja no hi ha manera de recordar-
se’n. Encara sort, tot i que de vega-
des lamentes no haver-les apunta-
des, perquè valen una eternitat. De
les ruïnes de la meua memòria no-
més se’n salva una, i encara
al·lucine quan l’evoque: contemple
bocabadat una gota d’aigua, una
gota sols, que conté tot el Faust i és
pot llegir cadascuna de les seues pa-
raules amb tota nitidesa. Això és
tot. Ben estrany. Qui sap què vol-
dria dir tot això, tot suposant que

volguera dir res… Ja la tenim, una
altra història.

Vivim, comptat i debatut, en els
relats i gràcies als relats que ens fem
sobre nosaltres mateixos, sobre els
amics, sobre la família, sobre tot.
No en dubtem ni els qüestionem;
només vivim en aquests i amb
aquests. Anem sempre amb el cap
ple de pardals o de dimonis, rodem
amb les nostres cabòries. Així
anem fent, desfent i refent. Fent-
nos.

Què tenen a veure les narra-
cions que ens contem amb les na-
rracions que llegim? Molt, per bé
que ens movem per àmbits dife-
rents. Totes són fabulació, una ex-
plicació, una ordenació d’una vi-
vència, d’allò que es veu, es fa o se
somia. És clar que no totes les his-
tòries pertanyen a la mateixa esfe-
ra. No tindria sentit confondre la
ficció d’una novel·la amb l’explica-
ció d’un fet històric. Podem dir que
totes dues són una narració, per-
què creixen gràcies a una estructu-
ra i a un fil conductor, però els mo-
tius i els objectius són diferents. Els
historiadors, per exemple, s’orien-

ten per l’horitzó del coneixement
estricte, bastit a colps de proves i
controls. A la literatura, en canvi,
no li calen aquests filtres de rigor.
Amb tot, comparteixen l’objectiu
d’explicar, de contar que, en el fons
i la superfície, no deixen de ser una
manera d’explicar-nos.

No em puc reprimir la tempta-
ció de dir, davant el tap mental que

provoca la desfilada caòtica d’imat-
ges, de llenguatges, de registres i
d’informació amb què ens metra-
llen els mitjans de comunicació,
que llegir —també hi afegiria mi-
rar, mirar amb consciència— és
obrir finestres a un món que no ens
poden controlar, que és totalment
nostre. És cavalcar per terres desco-
negudes. Tota una fruïció mental

que no té preu. El nostre
màxim enemic som nosaltres,
si renunciem al goig d’obrir la
ment a unes altres experièn-
cies i a unes altres felicitats, si
ens neguem el plaer d’enten-
dre, el delit de saber. Un mitjà
de gaudir és interrogar i tor-
nar a interrogar i deixar-nos
amerar per totes les coses que
descobrim. Això, supose, és
saber o mirar d’entendre.
L’art en totes les ramifica-
cions és una invitació a cercar-
ne el significat, a perseguir
—com diu Cees Noote-
boom— pels laberints del seu
univers uns sentits que mai no
es deixen atrapar del tot. Els
humans sempre voldrem sa-

ber més. El gaudi i la comprensió
de la creació són una cursa ininte-
rrompuda, perquè, quan arribem a
un port, ens disposem tot seguit a
obrir una altra ruta. Deia el perso-
natge conegut per Jorge Luis Bor-
ges que els llibres no són capses
incomunicades, sinó “un eje de innu-
merables relaciones”, un diàleg per-
manent gràcies al qual els lectors
lliguem caps, fem nusos, establim
connexions; obrim uns camins i en
tanquem uns altres. Elaborem així
els nostres mapes mentals.

Leontes en Conte d’hivern diu:
“Això no és res? Doncs, està bé,
aleshores / el món i allò que cria
dintre / tampoc no és res; tampoc
no és res la cúpula / celestial; tam-
poc no és res Bohèmia; / no és res la
meua dona, i tots aquests / no-res
tampoc són res, si això no és res”.
El no-res, la manca de sentit de les
coses aclapara de tant en tant els
humans. Isaiah Berlin escrigué al
seu biògraf: “Pel que fa al sentit de
la vida, no crec que en tinga (...), i
això constitueix per a mi una font
de gran consol”. El senyor Josep
Pla deia coses semblants. Qui no

haja tingut mai aquesta mena de
pensaments que alce la mà. Poden
dir això i més coses, però la bona
veritat és que no ens podem estar
de cercar sentits a les hores que ens
tatuen el cos. Potser per aquesta
raó, pel fet que no en tinga, ens
esforcem delerosament per trobar-
ne, per crear-ne. És pràcticament
impossible viure paralitzats, amb el
cervell fet un desert, sense valors ni
horitzons de cap mena. Potser, com
diu Peter Singer, només en trobem
una excepció en els psicòpates o
criatures semblants, ja que actuen
sense motius i no els afecta el que
fan. La resta del personal perdem
l’alé per tal d’articular il·lusions i
sentits a les coses que fem i pensem.
Podem enviar-ho tot a rodar, ho
fem sovint, però a l’instant ja ens
impliquem en una altra pel·lícula.
Doncs bé, per això llegim i ens
arrosseguen les històries, perquè
són una col·lecció immensa, una
constel·lació de sentits, una peregri-
nació sense fi darrere d’alguna co-
sa, d’alguna significació. Ens ju-
guem la vida en això: sentir-la ple-
nament, fruir-la.

Les sargantanes tenen una sort
gran, envejable, perquè són perfecta-
ment sargantanes. Actuen sempre
de la manera més redona com ho
poden fer les sargantanes. Els hu-
mans no tenim aqueixa fortuna:
per a polir la nostra manera de ser
humans, hem de bregar de valent, i
ara sí i ara també. Pel fet de no tenir
manuals d’ús que funcionen per a
tot, ens servim de les històries i de
la lectura per a temptar respostes i
tramar camins, perquè les narracio-
ns, siguen del tipus que es vulguen,
ens impulsen a viure amb aquestes,
mentre eixim de nosaltres mateixos
amb l’objectiu de ser uns altres, que
potser és la via més òptima que hi
ha per a observar-nos per complet i
comprendre com som.

Conflictes, literatura
JOAN F. MIRA

James Joyce.

Una lectora immersa en les seues històries. / jesús císcar

Vivim en els relats i
gràcies als relats que fem
sobre nosaltres mateixos,
els amics, la família...
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