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Expressions concretes

John Ralston Saul

John Ralston Saul (Ottawa, 1947) és filòsof i novel·lista. 
Té una influència creixent en el pensament polític  
de nombrosos països i ha estat inclòs en la prestigiosa 
llista dels «100 Pensadors més Importants del Món» 
que publica la revista Utne Reader. Les seues obres han 
estat traduïdes a vint-i-dos idiomes en trenta països i 
ha rebut nombrosos premis i reconeixements interna-
cionals, entre els quals la Medalla Pablo Neruda a Xile 
i, més recentment, el Manhae Grand Prize a Corea 
del Sud. Entre els seus llibres de filosofia citem Los 
bastardos de Voltaire: la dictadura de la razón en occi-
dente i La civilización inconsciente. El seu darrer llibre 
és The Collapse of Globalism and the Reinvention of the 
World (El col·lapse del globalisme i la reinvenció del 
món). És president del pen Internacional i membre 
del Consell d’Escriptors i Experts de l’icorn.

és només formigó o pedra. Es tracta d’una 
estructura defensiva dissenyada per impedir 
l’expressió de la creativitat. Les seves armes 
són l’aïllament artificial i la probabilitat del 
sofriment, imposat de maneres diferents. 
Això inclou la possibilitat de l’aïllament de - 
finitiu que és la mort. 

La llibertat de parlar i de ser escoltat, 
la llibertat d’escriure i de ser llegit també 
és una realitat concreta. Ara, és el contrari 
d’una presó, en part perquè és una estruc-
tura ofensiva. Un llibre multiplica la seva 
força amb cada lector. 

Les presons són un món d’exili interior 
per a gairebé tothom qui s’hi troba, fins i 
tot el personal. Aquests edificis es presenten 
en una varietat de formes infinita. Molts 
estan construïts de manera que s’assemblin, 
des de fora, a castells o palaus renaixentis-
tes de fantasia. Alguns estan envoltats de 
grans jardins a la francesa. Al capdavall, 
la mà d’obra és barata. Hi ha presons que 
limiten més que no rebutgen l’expressió de  
la creativitat. En tenen prou amb el càstig 
físic del tancament i l’eliminació de la dig-
nitat individual. Hi ha escriptors que estan 
empresonats sense murs de formigó. Estan 
confinats a casa o simplement deixats sols, 
amb la condició que no donin cap senyal 
públic de vida literària. En alguns països, 
gairebé no hi ha necessitat de tenir presons, 
si més no en el cas dels escriptors. La simple 

Què és l’exili? Preguntem primer –què 
és una presó? La majoria de nosaltres sabem 
part de la resposta. La part concreta: la cel·la 
física, de vegades l’aïllament, de vegades la 
tortura, la incomunicació, les setmanes, els 
mesos, de vegades els anys, sense paper ni 
llapis, ni cap llibre per llegir, les condicions 
físiques, que poden ser de qualsevol mena.

Què perd realment un escriptor entre 
aquestes parets? En la majoria dels casos, el 
dret a crear, és a dir, el dret a transformar 
la seva imaginació, la seva ètica i les seves 
creences en una expressió concreta. Utilitzo 
aquesta fórmula –expressió concreta– inten-
cionadament. Les pàgines no escrites són 
tan reals com la presó en què l’escriptor 
està detingut. Molt més real. Una presó 
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sospita que algú estigués escrivint el con-
demnaria a mort.

A l’extrem oposat, en els països respec-
tuosos de la llibertat d’expressió, i prove-
ïts de sistemes elaborats de publicació i 
distribució, no deixa d’haver-hi sistemes 
corporatius complexos que fan que l’abast 
d’aquesta llibertat pugui ser molt més 
limitat del que sembla. Poden, per exem-
ple, decantar la balança de publicacions i 
vendes a favor dels llibres més comercials. 
Més recentment, les formes de comunica-
ció virtuals poden normalitzar, i fins i tot 
legalitzar, el robatori de drets d’autor. 

Certament, aquestes batalles es poden 
lliurar sense llevar cap vida. Ara, ens hem de 
preguntar: aquests sistemes, que no creen 
una forma d’exili suau? Es pot sostenir, per 
descomptat, que si el llenguatge real –el 
llenguatge de la comunicació– queda neu-
tralitzat per les forces populistes, llavors és 
amputat de la seva realitat. I això per a un 
escriptor, o fins i tot per a una civilització, 
és una forma d’exili profund. Una societat 
que no pot parlar de si mateixa per culpa 
de les forces mercantils i populistes queda 
reclosa, separada de si mateixa. Aquesta és 
una forma d’analfabetisme social. I, pitjor 
encara, aquest analfabetisme és tant escrit 
com oral. Després de tot, què és el que s’està 
promocionant sinó una aptitud oral i visual 
per a l’analfabetisme? 

Val a dir, però, que per als escriptors de 
molts països, aquestes limitacions no són 
més que luxes de classe mitjana. En les seves 
circumstàncies, hi ha presons concretes des-
tinades a destruir físicament i mentalment 
el presoner. 

Una vegada, vaig anar en helicòpter des 
de Salekhard i vaig sobrevolar la tundra 
per veure les restes del Camp 501, un dels 
més terribles camps de treball estalinistes. 

Aquest és potser l’exemple culminant de 
l’exili de la postguerra mundial. La tasca 
dels presoners era construir un ferrocarril 
a través de la tundra, seguint si fa no fa el 
litoral de l’Oceà Àrtic. La tundra, però, és 
una barreja de terra i gel i, per tant, és sem-
pre inestable. Des del cel, es podia veure la 
línia de ferrocarril torçant-se abruptament 
en totes direccions. Allà, no hi ha hagut mai 
cap possibilitat de fer funcionar una línia 
de tren. Tot el projecte es va inventar per 
ocupar i destruir físicament els presoners 
que, quan no treballaven en un fred insu-
portable, quedaven devorats per núvols de 
mosquits i mosques negres. 

La teoria filosòfica del camp es reflecteix 
en l’enginyeria i les estructures socials. Els 
exiliats vivien en barraques estretes, allar-
gades i de poca alçada. Eren simples estruc-
tures de fusta. Ni s’havia provat d’aïllar-les 
del fred. El terra estava posat directament 
sobre la tundra, sense cap mena de suport 
per aixecar-lo. S’entrava per un extrem a la 
banda esquerra. A l’extrem dret hi havia una 
llar de foc. L’única. A la part inferior de la 
paret dreta s’estenia una doble renglera de 
taulons. Eren les lliteres. La llitera de baix 
estava situada a pocs centímetres del sòl, és a 
dir, pocs centímetres per damunt de la tun-
dra. La xemeneia s’obria al final de la llitera 
de dalt. Pel que fa als presoners, n’hi havia 
de dues categories. La gran majoria eren 
classificats com a polítics o intel·lectuals i,  
per tant, més o menys com a escriptors. Hi  
havia també un petit grup de criminals em - 
pedreïts. Aquests professionals eren els au - 
tèntics capatassos del camp. Manaven els 
intel·lectuals amb molta brutalitat. I en 
cada cabana s’havien fet amos de la llitera 
de dalt, al costat de la llar de foc. Com més 
delicat era un, més avall jeia i més enrere 
cap a l’altra punta. 
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I així és com emmalaltia i moria. No hi 

havia cap necessitat d’aplicar la pena capital 
pel fet de pensar i escriure.

Va ser en aquesta mateixa àrea, pels 
voltants de Salekhard, on el règim tsarista 
anterior va enviar els Fills de la Llibertat, 
una secta de Dukhobors, considerats ene-
mics de l’Estat, en part perquè eren pacifis-
tes. El 1899, Tolstoi, un escriptor que cap 
règim rus no s’hauria atrevit a molestar, va 
utilitzar els drets de la seva última novel-
la –Resurrecció– per treure’ls de la presó i 
enviar-ne 8.000 a Canadà. Va ser un nou 
exili, molt més lluny de casa, i no obstant 
això, un exili de llibertat.

En aquest sorprenent moviment d’una 
minoria religiosa des d’un exili cap a un al - 
tre, gràcies a un escriptor famós que va fer  
ús de la seva llibertat d’expressió i dels in-
gressos que generava per fer-ho possible, 
hi veiem tots els aspectes contradictoris de 
l’exili, independentment de les condicions, 
sigui voluntari o forçat, cap a la llibertat o 
cap a la presó. 

A això, cal afegir-hi una altra realitat: 
fins i tot la llibertat física pot representar 
un nou tipus de presó emocional i intel-
lectual. Poques persones abandonen la seva 
llar i la seva cultura si no els hi obliguen la 
pobresa o les restriccions polítiques. Hi ha 
una minoria que té prou força interior per 
decidir d’anar-se’n quan no és necessari. 
Per què? Perquè d’alguna manera se senten 
ofegats. Amb una certa condescendència, 
o fent una barretada al romanticisme, 
d’això en solem dir recerca de l’aventura. 
Ara bé, es tracta més probablement, per a 
aquesta persona, de respondre a la necessitat 
interior d’una llibertat especial. Aquest és 
l’exili voluntari: el pur acte existencial d’una 
vida transformada. Per als altres, no hi ha 
elecció. I tanmateix, fins i tot si són forçats 

a l’exili, la seva capacitat per començar de 
nou implica coratge i consciència. Sovint 
penso que el Canadà i altres civilitzacions 
d’immigrants s’han construït gràcies a l’es - 
tupidesa dels governs estrangers, que van 
obligar ciutadans actius, conscients i, so-
vint, valents a deixar el seu país.

Per als escriptors, aquest camí cap a 
l’exili és més tortuós que per a la majoria. 
Què és un escriptor sense els seus lectors? 
No és una presó? Què és un escriptor que 
tenia un públic i el perd a causa del seu exili 
forçat? No és una presó concreta sofisticada? 
No significa això una pèrdua de dignitat, 
potser de sentit, i, d’alguna manera, de 
vida? Què és un escriptor condemnat a 
viure en un país que té un altre idioma i 
una altra cultura? Aquest estat de silenci, 
que no és tan espantós i deshumanitzador 
com la cel·la de formigó i la incomunicació? 

De vegades, res de tot això no té impor-
tància. El poeta islandès modern més im-
portant –Stephan Stephansson– es va exiliar 
a Alberta fa més d’un segle, quan la pobresa 
aclaparava el seu país. Una cinquena part 
de la població va marxar. Es va convertir 
en un ranxer a temps complet, tot i que de 
sobte podia abandonar els seus animals si 
li venia al cap un poema. La seva poesia es 
va convertir en la veu dels islandesos, tant a 
l’exili com a casa. Ell va escriure, potser, el 
millor poema modern antibèl·lic que s’hagi 
escrit en cap llengua, però va ser detingut 
per traïció durant la Primera Guerra Mun-
dial. La policia i els altres guardes només 
sabien anglès i francès. Uns quants devien 
parlar l’alemany. No tenien idea del que 
estava escrivint i ningú els ho va dir.

Si Stephansson fou la veu pionera del 
seu país mentre vivia a set o vuit mil quilò-
metre de distància a principis del segle xx, 
podríem pensar que aquest lligam hauria 
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de ser molt més fàcil avui dia, tenint en 
compte les successives revolucions en les 
comunicacions. Sí i no. 

En aquell món, l’ordre social no s’havia 
trencat, tot i el moviment massiu dels pobles 
fora d’Europa cap a nous països o colònies 
a l’altra banda dels mars i oceans. El paper 
de l’intel·lectual seguia sent el mateix –una 
petita minoria, que escrivia per a una classe 
mitjana cada vegada més im portant mentre 
que en molts països la majoria encara era 
inculta, o, més aviat, de cultura oral, i encara 
vivia amb un concepte social, no lineal, de 
la civilització. Aquest comentari no és cap 
judici. Ara ens adonem que l’enfocament 
espacial, no escrit, pot ser superior en molts 
aspectes a la lògica d’allò escrit i lineal. Per 
què? Perquè allò oral i espacial pot situar 
l’humà dins del nostre entorn, mentre que 
allò racional ens situa per sobre. Des de dalt, 
acabem creient que som presoners d’una  
cosa que es diu progrés, i llavors no ens 
atrevim a replantejar-lo o remodelar-lo.

L’altre efecte no desitjat d’una civilitza-
ció tan estructurada, directiva i legalista, tan 
aferrada a una idea estreta de les comuni-
cacions, malgrat tota la nostra tecnologia, 
és que ens trobem, o bé en l’escriptura i a 
dins, o bé exiliats. L’oralitat. Allò no line-
al. Allò espacial. Tot això es troba fora de 
l’estructura de la civilització moderna. Un 
cop fora de l’estructura, ja estem exiliats.

Permetin-me afegir una última forma, 
mal interpretada, d’exili. La major part de 
la gent creu que cal ser famós perquè les 
autoritats es prenguin la molèstia d’obligar-
lo a l’exili. És el concepte vuitcentista d’una 
classe intel·lectual reduïda que planta cara 
als tirans. Avui dia, els periodistes obligats 
a exiliar-se són, gairebé sempre, totalment 
desconeguts fora de la seva regió. A diferèn-
cia d’un novel·lista o d’un poeta de primera 

fila, no tenen un públic cegament fidel. Els 
és pràcticament impossible reconstruir la 
seva vida d’escriptor en un país nou. De fet, 
la majoria de poetes, novel·listes o assagistes 
polítics cauran en la mateixa presó virtual. 
Dic virtual en el sentit contemporani. Són 
lliures, físicament parlant, i tancats entre 
parets, creativament parlant.

I aquest és l’autèntic repte pels qui 
actuem per tal d’alliberar els escriptors de 
les presons concretes, i després actuem per 
mantenir-los vius i lliures duent-los als nos-
tres països. Podríem caure en el sentiment 
perillosament simplista que hem ajudat un 
company escriptor. Hem trencat una llança 
a favor de la llibertat d’expressió. Hem 
fet una cosa bona. I tot això és cert. Ara, 
entenem tot el trauma de l’exiliat? Estem 
preparats per al compromís molt més llarg i 
complicat d’ajudar-lo a construir una nova 
vida –la vida més fràgil, que és la de les pa - 
raules? El trauma d’una llibertat muda és 
gairebé impossible de sentir o entendre per 
a la majoria de nosaltres. El que passa a  
aquests escriptors és gairebé com una parà-
lisi cerebral: l’individu entén i pensa com 
sempre, però no pot parlar ni escriure. 

Per a un escriptor exiliat, avui en dia, 
les comunicacions modernes poden reduir 
una mica l’aïllament i el silenci. Ara, si és 
així, per què he vist una i altra vegada tanta 
frustració i tanta ira en aquests escriptors 
que se suposa que han de mostrar una certa 
satisfacció, i fins i tot gratitud, per haver-se 
salvat i alliberat físicament?

Fa un quart de segle, quan vaig comen-
çar a treballar amb altres escriptors per 
ajudar els que estaven amenaçats d’exili, ens 
va semblar que només hi havia en joc les 
qüestions de la llibertat física i de la segu-
retat. Davant del sofriment de certs autors, 
aviat em vaig adonar que, d’alguna manera, 
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les seves vides sanes i estàlvies havien per- 
dut sentit. A partir d’aquestes interven- 
cions, cadascú al seu país i continent, vam 
començar a crear nous tipus d’organitza- 
cions d’exiliats: The International Cities of 
Refuge Network (icorn), el pen Canada 
Writers in Exile Network, el programa us 
Scholars at Risk. La idea era simplement 
envoltar els escriptors exiliats d’un cercle 
d’amics i col·legues i, també, de trobar-los 
una feina que afavorís tant el compromís 
personal com la dignitat que proporcionen 
els ingressos. Per a molts exiliats, aquests 
sistemes permeten refer la vida, o hi con-
tribueixen. Si és així, és perquè els que  
van integrar el grup per tal d’ajudar-los  
no van tardar a comprendre que ells matei-
xos en sortien beneficiats. 

Així doncs, aquests programes són fona-
mentals per a la tasca del pen. Són un vincle 
existencial entre la literatura i la llibertat 
d’expressió. Ens recorden que, mentre que 
la literatura ha de ser local per ser universal, 
no podem entendre l’universal sense accep-
tar el que és local per a d’altres. 

No és gens sorprenent que tot el que 
té a veure amb l’exili ens remeti a la 
qüestió filosòfica central –central en tota 
la filosofia arreu del món– de com es pot 
imaginar l’altre. El deure principal de la 
imaginació no recau en l’exiliat, sinó en 
els que vam acompanyar-lo cap a l’exili. I 
aquest és l’autèntic treball –físic, emocio-
nal i intel·lectual. De qui necessita ajuda, 
i sovint és fràgil i tocat emocionalment, 
no es pot esperar que es posi a imaginar 
una cultura dels altres. Menys encara 
quan la majoria han perdut la seva força 
essencial –la de la comunicació dins de 
la seva pròpia cultura. Tots els que vivim 
en la comoditat de les nostres pròpies 
societats tenim l’obligació i l’oportunitat 
de fer l’esforç emocional i intel·lectual 
d’imaginar l’altre. I així, en el sentit més 
simple i menys estrany de les relacions 
humanes, els que acollim l’exiliat podem 
descobrir que ens hem salvat del nostre 
propi aïllament inconscient. 

Traducció de l’anglès per Annie Bats


