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Carles Torner

Petit decàleg dels cent anys del pen Català

Imaginar-se ambaixadors de Catalunya

Posats a fer memòria dels cent anys del PEN Català, parlem de la imaginació. Perquè 

calia ser fidels al país imaginat per ser-ne ambaixadors: «Fem d’una mena d’ambai-

xadors intel·lectuals de Catalunya i de la seva fe republicana i de la seva voluntat de  

permanència com a valor espiritual en el món», escriu Carles Riba en una carta des 

de Cambridge a Joan Vinyoli quan només falten tres mesos per la derrota repu-

blicana, «No crec que sigui excessiu de dir que no és ineficaç la nostra actuació».1

Un esforç d’imaginació eficaç arreu, perquè bé calia eixamplar molt la imagi-

nació, el 1935, per posar en marxa des de Harlem una campanya internacional per 

un escriptor empresonat a Haití. És cert que dos anys abans —en el famós congrés 

del PEN a Dubrovnik del maig de 1933 on J. V. Foix parlà en nom de Catalunya—  

el PEN havia deixat enrere el seu apoliticisme fundacional i havia pres tres decisi-

ons encadenades. La primera, expulsar el PEN Alemany infiltrat pels nazis (Foix 

va escriure: «els defensors de la primacia de l’espiritual són en oberta majoria. La 

delegació nazi amaga el cap sota l’ala».2) Tot seguit d’expulsar-los, la segona deci-

sió va ser fundar un PEN Alemany a l’exili, amb seu a l’Oxford Street de Londres.3 

Carles Torner, escriptor i poeta, ha estat director del PEN Internacional entre 2014 i 2021

1 Carles-Jordi Guardiola (ed.), Cartes de Carles Riba I: 1910-1938, Barcelona, Edicions de la 
Magrana, 1990, p. 507, citat per Jaume Subirana, Construir con palabras. Escritores, literatura 
e identidad en Cataluña 1859-2019, Madrid, Cátedra, 2018
2 En un article a La Publicitat citat a Joan Safont, PEN Català. Un exemple de diplomàcia cul-
tural, Barcelona, PEN Català, 2018, p. 31
3 Carles Torner i Jan Martens (eds.), PEN Internacional. Una història il·lustrada, Barcelona, 
Galaxia-Gutenberg, 2021, p. 88
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I —tercera decisió crucial— fer un gir ideològic radical en què es col·loca la lliber-

tat d’expressió com a pedra angular del PEN, el criteri irrenunciable que havia de 

guiar-ne totes les actuacions. Les tres decisions eren un canvi de rasant per al PEN 

després d’uns primers anys dedicats a l’«hospitalitat i amistat entre escriptors», 

com afirmava la Declaració d’Objectius del PEN de Londres el 1926, tot mante-

nint-se «al marge de la política». Tanmateix, la multiplicació del nombre de centres 

permetia ja el 1927, al congrés de Brussel·les, afirmar l’ambició internacionalis- 

ta d’una organització basada en la idea que la literatura «no coneix fronteres» i 

«s’ha de mantenir com una divisa comuna» entre les nacions, alhora que «els socis 

del PEN haurien d’utilitzar sempre tota la influència que tinguin en benefici de la 

bona entesa i del respecte mutu entre nacions».4 

Llibertat de l’escriptor

El gir que s’inicià amb l’expulsió dels nazis el 1933 es confirmà a Barcelona el 1935. 

Basta llegir les actes de les reunions per adonar-se que el 1934, quan a Harlem co-

mencen a moure’s en defensa de Jacques Roumain, al PEN encara li tremolaven les  

cames per la decisió radical que havien pres els delegats a Dubrovnik. Havien  

reaccionat amb fermesa a la crema de llibres per part dels nazis i a l’internament 

d’escriptors en camps de concentració, però eren moments de molta incertesa. Fal-

taven encara catorze anys —tota la brutalitat del règim de Hitler i la vergonya del 

pacte de Munic, tota la Segona Guerra Mundial i la destrucció dels jueus d’Europa 

en la Xoà— perquè el 1948 es proclamés la Declaració Universal de Drets Hu-

mans de l’ONU i el seu article 19 certifiqués per sempre la llibertat d’expressió com  

un dret humà fonamental. Si ens fixem en el PEN, faltaven vint-i-cinc anys perquè 

es creés el 1960 el Comitè d’Escriptors Empresonats, que faria que progressivament 

tota l’organització girés entorn de la figura de l’escriptor pres.

Tanmateix, el 1934 els membres de la Harlem Renaissance, capitanejats per 

un Langston Hugues5 que feia temps que anava aconseguint que el PEN Americà 

s’impliqués en la defensa dels drets civils dels afroamericans, van imaginar que el 

PEN podia ser el lloc per fer una campanya en defensa del poeta Jacques Roumain, 

empresonat a Haití pels seus escrits i per ser fundador del partit comunista de 

l’illa. Van constituir doncs a Nova York el Comitè per l’Alliberament de Jacques 

4 Ibidem, p. 68
5 Equip Writers and Free Expression, #100PENMembers No 28: Langston Hughes a  
<writersandfreeexpression.com/2021/02/11/100penmembers-no-28-langston-hughes/>
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Roumain i es van reunir amb Henry Seidel Canby per preparar el següent congrés 

del PEN. Canby havia estat delegat del PEN Americà a Dubrovnik, havia participat 

activament en aquell gir copernicà del PEN que el faria gravitar entorn de la lliber- 

tat d’expressió i ara es preparava per viatjar a terres catalanes.

De manera que quan Canby retrobà J. V. Foix al congrés de Barcelona el maig 

de 1935, duia a la butxaca una proposta de resolució i traduccions a l’anglès dels 

poemes de Jacques Roumain. H. G. Wells, president del PEN Internacional, donà 

suport a la proposta, el secretari internacional Hermon Ould va moure sàviament 

els fils, els delegats del món sencer van llegir els poemes de Jacques Roumain en 

francès o en anglès i van aprovar una crida al govern d’Haití perquè revisés el judici 

i l’alliberés. Per unanimitat. ¿Quin paper hi van tenir Pompeu Fabra (que presidia 

el congrés al costat d’H. G. Wells) o Carles Riba (que era un habitual dels con-

gressos del PEN des dels anys vint) o Marià Manent (que en aquell congrés va ser 

escollit membre del Comitè Executiu) o J. V. Foix (que coneixia Canby des de 

Dubrovnik, on Foix havia aconseguit que s’aprovés fer el congrés següent a Barce-

lona)? Encara no ho sabem. En tot cas, al «Catalan Congress», tal com s’anomena 

a les actes, el PEN aprovà la primera resolució a favor d’un autor reprimit —i a 

Haití, un país on no hi havia cap PEN Club!— i s’hi s’articulà una campanya per  

un escriptor empresonat. 

Com podríem anomenar el que van imaginar llavors tots plegats? Potser, sen-

zillament, van creure en la possibilitat de defensar, potser alliberar, en tot cas de 

fer companyia a un escriptor que era a la presó. I la sort d’estar organitzats a través 

del PEN per fer-ho: els escriptors de Harlem havien encertat la via i —en acollir el 

tretzè congrés internacional del PEN a Barcelona— el PEN Català havia contribuït a 

aquell gir copernicà amb la seva hospitalitat. De la mateixa manera que, a partir de 

la conferència del Comitè d’Escriptors Empresonats del PEN a Barcelona el 2004, 

van ser Antoni Tàpies, Jaume Plensa, Frederic Amat, Mar Arza, Narcís Comadi-

ra, Joan Fontcuberta, Francesc Abad, Francesc Torres, Mireia Sallarès, Perejaume, 

Carmen Calvo i set artistes catalans més els que van posar imatge cada novembre 

al Dia de l’Escriptor Empresonat,6 a la campanya pel poeta Jacques Roumain els 

catalans hi van posar aquell 1935 l’escenari perquè s’hi interpretés l’obra. I ho van 

fer en un país «amb l’autonomia suspesa, amb l’espanyol com a llengua de govern, 

amb el parlament convertit en una caserna i els polítics catalanistes detinguts i em-

6 Comissionat per Manuel Guerrero, el fons d’art del PEN Català es pot veure a <www.penca 
tala.cat/el-pen-catala/fons-dart/>
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presonats en un vaixell al port de Barcelona».7 En síntesi, tal com va escriure Foix 

a La Publicitat, «dins del PEN Club es debaten, sobretot els dos darrers anys, qües-

tions de la més alta transcendència que podríem resumir amb aquesta proposició: 

LLIBERTAT DE L’ESCRIPTOR».8

Un escenari per als dissidents
«Putin és un assassí! Putin és un carnisser! Putin és un racista patològic!» Aques - 

tes foren les últimes paraules d’Anna Politkòvskaia, en resposta a una pregunta  

del públic, en l’acte del PEN a Barcelona del 15 de novembre de 2002. I el traductor 

va haver d’empassar saliva abans de dir-les. Ella ja havia vist les fosses comunes 

plenes de cadàvers de dones, infants i ancians a Txetxènia, i l’FSB ja l’havia inter-

rogat i sotmès a una falsa execució (l’avís va ser posar-la davant d’una metralleta 

i disparar sense tocar-la). Politkòvskaia va venir dues vegades més a la capital 

catalana a testimoniar de les atrocitats de l’exèrcit rus en terres txetxenes i altres 

crims de La Rússia de Putin.9 El 7 d’octubre del 2006, el dia que la van assassinar a 

l’ascensor de casa seva a Moscou, jo era a la fira de Frankfurt entre amics del PEN 

i vaig recordar-los aquelles paraules lapidàries de Politkòvskaia a Barcelona. Kjell 

Olaf Jensen, president del PEN Noruec, em va respondre: «fins i tot quan fracas-

sem en l’intent de protegir una col·lega en perill, el PEN no deixa de ser un escenari 

perquè hi parlin els testimonis de la veritat». 

El PEN Català no s’ha cansat de posar en peu aquest escenari. De vegades am-

pliant-lo molt, com en aquells dies de l’inici de la revolució de Tunísia que anun-

ciava la Primavera Àrab del 2010, quan Sihem Ben Sedrine, acollida a l’exili pel PEN 

Català, va dir davant la concentració de la plaça de Sant Jaume: «Homes i dones 

lliures de Catalunya, vosaltres sabeu el que s’entén per una dictadura sagnant. Sa-

beu el que són les execucions extrajudicials, sabeu el que és un rastreig de les ciutats 

pels esquadrons de la mort, sabeu el que és la violació massiva de dones per terro-

ritzar la població. Avui, aquella Tunísia situada a només hora i mitja de casa vostra 

i on molts de vosaltres hi passeu les vacances, està passant per la terrible experiència 

que vosaltres vau viure fa molt de temps. El poble tunisià està essent massacrat».10  

17  Simona Škrabec, «Les paraules són éssers vivents», capítol final de Carles Torner i Jan 
Martens (eds.), PEN Internacional. Una història il·lustrada, op. cit., p. 310
18  Citat a Joan Safont, op. cit., p. 39
19  Anna Politkòvskaia, La Rusia de Putin. Traducció d’Elvira de Juan, Barcelona, Debate, 
2005
10  El discurs sencer es troba a <www.pencatala.cat/noticia/periodista-sihem-bensedrine-lle 
geix-manifest-concentracio-solidaria-amb-poble-tunisia/>



42  

’

O quan, al desembre del 2018, el periodista turc exiliat Can Dündar va venir a 

Barcelona a presentar la traducció d’Arrestados, el seu diari de presó, i començà  

a parlar dient: «Ara mateix vinc de la presó de Lledoners, on he visitat en Jordi 

Cuixart. Li he dit que el periple de la seva dona, la Txell Bonet, que volta el món 

cercant solidaritat pel seu marit, em recorda el de la meva dona Dilek quan jo era a 

la presó i era ella qui voltava món demanant solidaritat».

Els exilis nuats

Des d’aquella última nit de finals de gener de 1939 al mas Perxés d’Agullana, quan 

el PEN Català va prendre conscientment la decisió de marxar a l’exili, fins a l’as-

semblea del retorn clandestí de 1973 orquestrada per Tísner, va ser impossible per 

al PEN Català acollir testimonis d’arreu del món al nostre país. L’hospitalitat es va 

haver d’invertir durant el llarg exili dels catalans. Carles Riba havia participat a la 

reunió del comitè executiu del novembre de 1938, a Londres, on es va decidir que 

el congrés del setembre de l’any següent es faria a Suècia. I, òbviament, el setem-

bre del 1939 no hi hagué cap congrés (tot i que els suecs van arribar a publicar el 

discurs inaugural que havia preparat Thomas Mann). No va ser fins després de 

la Segona Guerra Mundial que el PEN celebrà el seu divuitè congrés a Estocolm.  

Era el juny de 1946, i el PEN Català, des de l’exili anglès, a través de Josep Maria 

Batista i Roca, aprofità l’escenari del congrés suec per presentar-hi una llarga reso-

lució que donava fe que «el govern del General Franco ha prohibit l’ús del català, el 

basc i el gallec, llengües de nacions que representen el 40 % de la població de l’Estat 

Espanyol, ha prohibit la impressió de llibres, diaris i revistes, i la posada en escena 

de peces de teatre en aquestes llengües, així com el seu ensenyament en escoles i 

universitats, i ha abolit les institucions de recerca cultural, tot en un intent de des-

truir aquestes llengües, que són l’ànima i la civilització de nacions que en el passat 

i avui mateix han fet contribucions remarcables a l’Art, les Lletres i la Ciència».  

Els delegats del món sencer hi expressaven «la nostra esperança que no sigui llunyà 

el dia que els nostres col·legues escriptors castellans, catalans, bascos i gallecs, alli-

berats finalment d’un règim opressiu»11 puguin tornar a fer una contribució amb 

la seva obra i la seva acció a la solidaritat internacional. Durant el llarguíssim exi- 

li, la presència del PEN Català als congressos internacionals va ser ininterrompuda.

La memòria catalana de l’exili és una memòria activa: el PEN Català va ser fun-

dador de la xarxa de ciutats refugi ICORN el 2006 i el programa Escriptor Aco-

11  Tradueixo la resolució tal com apareix a les actes del congrés de 1946
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llit —gràcies a l’incansable treball de Raffaella Salierno— ha donat la benvinguda 

ininterrompudament a Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament —i alguns anys 

també a Girona i Palma amb suports semblants—, a escriptors exiliats de Nicara-

gua, Hondures, Geòrgia, Síria, Egipte, Palestina, Tunísia, Zimbabwe i Algèria. És 

una memòria d’Exilis creuats, que va ser el títol molt precís del llibre que, amb veus 

d’una quarantena d’autors catalans i una vintena d’argentins, els centres PEN Cata-

là i Argentí presentaren a la fira del llibre de Buenos Aires el 2019.12 

Exilis creuats que són exilis nuats: en els parlaments finals d’una reunió a Gi-

rona del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics organitzada per Josep Maria 

Terricabras el 2010, vaig agrair al PEN Tibetà a l’exili la seva participació tan activa 

(tres delegats tibetans havien viatjat a Girona des de Dharamsala, al nord de l’Ín-

dia, on viu una immensa comunitat d’exiliats i hi tenen la seva seu, des del 1959, 

les institucions de l’exili tibetà entorn de Sa Santedat el Dalai Lama). Els vaig dir 

que somiava amb una futura trobada del nostre comitè a Dharamsala. Lobsang 

Chokta em va respondre: «Això rai! Sempre sereu benvinguts. Però el gran somni 

és el que faig jo: celebrar un congrés del PEN Internacional a Lhasa!». És un somni 

compartit. L’exili del PEN Català entre 1939 i 1973, i la intensa presència de catalans 

al PEN Internacional de llavors ençà, ha nuat relacions fortes amb la xarxa actual de 

centres PEN a l’exili: amb el tibetà, el vietnamita, el xinès, el uigur, el cubà, l’iranià, 

el txetxè, l’eritreu i àdhuc recentment el bielorús, el veneçolà i el nicaragüenc.

Sarajevo és Barcelona

En aquella reunió de Londres del 1938, Riba va fer pinya amb el crític literari fran-

cès Benjamin Crémieux perquè el PEN condemnés el pacte de Munic on unes set-

manes abans França i la Gran Bretanya havien deixat via lliure a l’ocupació dels 

Sudets per Hitler. Van fer pinya contra el president del PEN Internacional, el tam-

bé francès Jules Romains, que es sulfurava només de pensar que el PEN censu-

rés França.13 Crémieux tenia excel·lents relacions amb els catalans almenys des de 

12  AA.VV., Exilios Cruzados/Exilis creuats, Barcelona, Vincle, 2019
13  Gabriel Ferrater recorda una conversa amb Riba, que li explicà detalls d’aquest conflicte, 
a les pàgines de Foix i el seu temps, Barcelona, Quaderns Crema, 1987. Ferrater hi parla d’un 
congrés del PEN a Londres tot i que aquella tardor només s’hi celebrà la reunió del Consell 
Executiu del PEN. Hi participaren efectivament Riba (representant el PEN Català i, per dele-
gació, el PEN Espanyol), Crémieux i Romains, a més del delegat del PEN Txecoslovac René 
Wellek. Riba va proposar en aquella reunió la celebració d’un congrés internacional del PEN 
a Madrid el 1941
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1933, quan va votar amb J. V. Foix la resolució que acabà significant l’expulsió del 

PEN Alemany, i apareix al costat de Riba en la foto icònica del congrés del 1935 a 

Barcelona. Crémieux era jueu, va ser combatent de la resistència i el van detenir 

el 1943. Deportat, morí al camp de concentració de Buchenwald el 14 d’abril de 

1944. I el millor que podem fer per retre homenatge a aquest amic dels catalans 

és reprendre les paraules de Francesc Trabal aquell 1944: «El nostre record de la 

seva actuació al congrés de Praga ens mostra Crémieux en un dels seus moments 

culminants. Era l’estiu de 1938, quan la guerra actual ja havia començat en terres 

ibèriques». Karel Čapek va presidir aquell congrés en què Trabal i Mercè Rodoreda 

ens representaven: «L’objecte primordial de la presència de Catalunya al Congrés 

de Praga era presentar una moció demanant que es protestés pel precedent que 

s’estava creant a Catalunya amb el bombardeig d’una capital oberta, Barcelona, 

per part dels bombarders feixistes de Mussolini i dels nazis, que dia sí dia també 

deixaven caure les seves bombes d’assaig sobre hospitals, esglésies, escoles, museus 

i biblioteques. La moció que vam tenir l’honor de presentar proclama l’alerta als al-

tres pobles germans. Hi dèiem que les bombes que queien sobre Barcelona caurien 

més tard damunt París, Londres, Brussel·les, Copenhagen. Poca cosa podíem fer els 

escriptors. Però no tan poca que no poguéssim declarar al món l’horror d’aquests 

procediments, i condemnar-los».14 Trabal narra com «el més apassionat» perquè 

la moció tirés endavant va ser Crémieux, que va convèncer el president Romains 

i el secretari internacional Ould, i també Wells com a president emèrit, i Čapek i 

els delegats de la Xina i l’Índia. De manera que el congrés començà amb tots els 

delegats drets aplaudint, aprovant per unanimitat, aclamant aquella resolució que 

condemnava el bombardeig de la població civil de Barcelona. Filippo Tommaso 

Marinetti, president del PEN Italià, en veure que el congrés condemnava el crim 

dels bombarders italians, va abandonar irat el congrés de Praga.

Quan el PEN Català —amb Jordi Sarsanedas a la presidència i Isidor Cònsul 

com a secretari— va fer costat als centres PEN eslovè i croat i donà suport a la 

creació del PEN de Bòsnia-Herzegovina en temps de guerra, quan va fer campa-

nya perquè Europa abandonés la seva neutralitat davant el setge de Sarajevo15 i 

s’implicà en el grup de centres PEN que maldaren (sense aconseguir-ho) perquè 

14  Traduït a partir del text original de Trabal escrit en castellà a Santiago de Xile i citat a 
Moisès Llopis i Jaume Subirana, «Francesc Trabal a Xile: activisme cultural trasplantat»,  
Els Marges 115, primavera 2018, p. 62
15  Carles Torner (ed.), La victoria póstuma de Hitler, Barcelona, Proa, 2005, p. 11
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fos expulsat un PEN Serbi presidit per un escriptor al servei de Milosevic, quan del 

1991 al 1995 participà en cadascuna de les accions del Comitè per la Pau del PEN en 

solidaritat amb els escriptors assetjats a Sarajevo... se sentia l’eco de la condemna 

per part del PEN del bombardeig de Barcelona el 1938, de la mateixa manera que 

la capital catalana va respondre a aquell setge de més de mil dies fent de Sarajevo 

el seu districte onze.

Enllesteixo aquest article l’endemà de l’acte en solidaritat amb Ucraïna organit-

zat pel PEN Català i el CCCB el passat 7 de març. Hi hem facilitat la presència del 

PEN Ucraïnès que —a plena pantalla i amb el rostre del seu vicepresident Ostap 

Slivinski— ens ha dit «No som gent agressiva ni volíem fer la guerra. Però ara 

necessitem que Europa ens doni armament per defensar-nos i avions per tal que 

puguem defensar el nostre espai aeri». Contra la invasió russa, contra la guerra 

d’agressió que s’acarnissa en la població civil, en la memòria activa del PEN Barce-

lona és Sarajevo i és Kíiv i Khàrkiv i Mariúpol.

Totes les comunitats lingüístiques són iguals en drets

Ho va afirmar amb nosaltres a la UNESCO la premi Nobel de la Pau Rigober-

ta Menchú: «en la llengua rau la principal arma de resistència». Sens dubte, la 

més gran contribució del PEN Català al PEN Internacional ha estat, des del 1978, 

la creació, consolidació i expansió del Comitè de Traduccions i Drets Lingüís- 

tics. El seu punt culminant va ser la Declaració Universal de Drets Lingüístics 

(DUDL),16 ideada en una trobada del comitè a Palma la primavera de 1993, acaba-

da de debatre el 1995 a Gandia en la reunió d’un comitè científic internacional de 

sociolingüistes i juristes, i finalment proclamada a Barcelona el 6 de juny de 1996 

en el primer Congrés Mundial de Drets Lingüístics. Allí, el PEN Internacional,  

el CIEMEN i UNESCO-Linguapax crearen una plataforma internacional de sei-

xanta-una ONG, quranta-un centres PEN i quaranta experts mundials, tots ells 

dedicats a la defensa del drets lingüístics als cinc continents. La DUDL va ser im- 

mediatament rebuda com un document de treball de la UNESCO, progressivament 

traduïda a més de cinquanta llengües i obtingué el suport dels Nobels Wislawa 

Szymborska, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel, el Dalai 

Lama, José Ramos Horta, Octavio Paz i Seamus Heaney, entre d’altres. L’article 

10 de la DUDL afirma que «totes les comunitats lingüístiques són iguals en dret».  

16  <www.pencatala.cat/programes/drets-linguistics/declaracio-universal-dels-drets-lin 
guistics/>
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La DUDL ha tingut descendència: el Manifest de Girona pels Drets Lingüístics  

del 2010 i el Protocol de Donostia per la Salvaguarda dels Drets Lingüístics del 

2016.17 Ngugi wa Thiong’o, membre del consell científic, afirmà aquell any: «Hi 

crec, en la DUDL de Barcelona, que reconeix que el dret a la llengua materna o a la 

llengua de la pròpia cultura no és un privilegi que pugui ser atorgat o retirat a pler, 

sinó un dret humà».

Sota la presidència de Simona Škrabec, a partir del 2015 el comitè va arrelar en 

l’acció del PEN a les diverses regions del món. Primer a l’Àfrica, on cadascun dels 

centres PEN va participar en l’articulació de propostes per augmentar el nombre 

de publicacions en llengües nacionals africanes, i va fer seu el catàleg de bones 

pràctiques editorials contingut a l’informe L’oxigen de la cultura, escrit pel PEN per 

la UNESCO.18 Tot seguit a l’Índia, on una trobada del comitè a Bangalore el 2017 

va ser el catalitzador per a la creació d’un PEN del Sud de l’Índia que aplega autors 

en tàmil, malaiàlam, telugu, konkani, kanarès i marathi. El 2019 —l’Any Inter-

nacional de les Llengües Indígenes de les Nacions Unides— el comitè organitzà a 

San Cristóbal de las Casas la trobada «Escriure el futur en llengües indígenes»,19 en 

col·laboració amb la UNESCO i l’Institut Nacional de Llengües Indígenes de Mèxic. 

S’hi aplegaren escriptors en llengües autòctones del Canadà, Mèxic, Guatemala, 

Hondures, Bolívia, Xile, l’Argentina, les Filipines, l’Índia i Austràlia —a més a més 

dels centres PEN tibetà i eritreu a l’exili— i s’hi posà la primera pedra de dos nous 

centres del PEN: el PEN Chiapas Pluricultural (creat el 2020 i que inclou escrip- 

tors en onze llengües maies i en zoque i castellà) i el PEN Quítxua (el 2021). Tot  

plegat va fer que, en l’any del centenari, la inclusió de totes les literatures sense  

excepció i la defensa de la igualtat de totes les comunitats lingüístiques esdevin-

guessin un eix central de la identitat del PEN Internacional. Com ha afirmat recent-

ment el pròleg de la Pregària dels ocells del poeta tsotsil Manuel Bolom, cal «sacsejar 

l’estructura ossificada de les llengües de dominació perquè deixin de produir gaire-

bé automàticament els mateixos discursos discriminatoris».20

17  <https://protokoloa.eus/?lang=en>
18  Simona Škrabec, Culture’s Oxygen. The PEN report, Londres, PEN International, 2016
19  Carles Torner, «La llengua materna de Babel», PEN/Opp ‘Linguistic Rights’, 2019 <www 
.penopp.org/articles/mother-tongue-babel?language_content_entity=mul]>
20  Simona Škrabec, «Habitar la palabra como se habita el tiempo», pròleg a Manuel Bo-
lom Pale, Jk’an vokolajel mutetik (Plegaria de pájaros). Amb traduccions al castellà de l’autor.  
Tuxtla Gutiérrez: Tz’akbu Ajaw, 2021
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Ser traduït o no ser
Creat al congrés internacional d’Estocolm de 1978, impulsat en una conferència 

internacional a la Fundació Miró de Barcelona el mateix any —amb Josep Palau 

i Fabre com a president del PEN Català i Mario Vargas Llosa del PEN Internacio-

nal— , el comitè va acabar de trobar el seu nom dos anys després, unint de manera 

perdurable en la identitat del PEN la traducció amb els drets lingüístics. El PEN Ca-

talà s’ha distingit per una promoció incansable del traduir: primer als anys 1990 

amb la promoció de la revista Catalan Writing a través d’una xarxa internacional 

d’editors, traductors i centres del PEN, més endavant amb la revista digital de li-

teratura i traducció VISAT,21 exemplar per la qualitat de les mostres que ofereix, 

per la varietat d’obres i autors i per un utilíssim «Espai del traductor». El projecte 

inicial d’aquest magnífic web dedicat a la traducció literària es va desenvolupar 

l’any 2004 per part d’un equip compost per Carme Arenas, Rossend Arqués, Ana 

Romero, Ricard Ripoll i Simona Škrabec.

Tots dos projectes van comptar amb el suport de l’Institut Ramon Llull, que tam-

bé va ser l’impulsor de l’informe del PEN To be translated or not to be.22 Redactat 

per les traductores Esther Allen (del PEN Americà) i Simona Škrabec (del PEN Cata-

là), aquest «Informe internacional sobre la traducció literària» analitzava la llengua 

anglesa com a espècie invasora que es menja l’espai i en canvi tradueix poquíssim, 

perquè «l’anglès sovint ignora allò que no és anglès, tot confonent l’abast global i la 

diversitat de la llengua dominant al món amb el món mateix». Amb diversos casos 

d’estudi i bones pràctiques en polítiques de la traducció, l’informe va ser elaborat 

amb la participació dels principals actors de la traducció als Estats Units i a la Gran 

Bretanya, i esdevingué així un vector per a la penetració de la literatura catalana en un 

mercat editorial anglosaxó que fins llavors li havia girat l’esquena. Ser traduït o no ser 

va ser presentat el 2007 al 73è congrés del PEN a Dakar i mesos més tard a la Fira del 

Llibre de Frankfurt en el marc de la Literatura Catalana com a convidada d’honor.23

Promoció de les escriptores
Maria Mercè Marçal i Montserrat Abelló van contribuir al Congrés Internacional 

del PEN de Barcelona de 1992 organitzant-hi el recital Paraula de Dona, que va 

tenir lloc al Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, amb la participació entre d’altres 

21  <www.visat.cat/>
22  <www.academia.edu/8283255/To_Be_Translated_or_Not_To_Be>
23  Lawrence Venutti, «Translations on the Market», Words Without Borders, febrer 2008 
<www.wordswithoutborders.org/article/translations-on-the-market>
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de Margaret Atwood. El vincle amb el Comitè d’Escriptores del PEN Internacio-

nal, que s’acabava de fundar, va traduir-se en la creació d’un comitè semblant al 

PEN Català, que va tenir «molt bona acollida entre les escriptores arreu dels Països 

Catalans», en paraules de Maria Mercè Marçal. Ella mateixa en definia els cinc 

eixos d’actuació: «la recuperació de la memòria històrica —és a dir, la revisió de 

l’obra de les nostres avantpassades literàries—; la potenciació i promoció de les 

escriptores actuals; el foment de la relació entre nosaltres, que hauria de facili-

tar el sorgiment d’iniciatives conjuntes; el contacte amb escriptores d’altres països  

—a través fonamentalment del PEN Club— i la defensa i denúncia davant possi- 

bles situacions discriminatòries».24 El comitè —format també per Mercè Ibarz, 

Neus Aguado, Lluïsa Julià, Josefa Contijoch, Maria Barbal, Teresa Pascual, ...— 

tingué un gran dinamisme. Va teixir una genealogia de la literatura escrita per do-

nes mitjançant unes conferències-recitals que van ser recollides a Cartografies del 

desig i Memòria de l’aigua.25 Paradoxalment, no va ser fins cinc anys després que 

es dissolgués el comitè català, conscient «d’haver assolit, en part, els objectius que 

s’havien fixat en la seva constitució»,26 que al PEN Internacional el Comitè d’Es-

criptores va agafar molta volada arran de l’elecció de Jennifer Clement com a presi-

denta internacional —la primera dona presidenta després de noranta-quatre anys, 

en una organització fundada per Catharine Dawson Scott!—, que promogué un 

Manifest de les Dones27 del PEN, aprovat per unanimitat a l’assemblea de delegats 

de Lviv el 2017. Posteriorment el manifest ha estat acollit per Nacions Unides i ha 

desplegat programes conjunts del PEN amb la UNESCO a l’Amèrica Llatina.

Un altre mapamundi és possible

En el congrés del centenari del PEN de 2021 s’ha donat la benvinguda al nou PEN 

Quítxua i al PEN Maltès. El 2020, el PEN Català ja havia presentat a l’assemblea de 

delegats el nou PEN Chiapas Pluricultural, seguint una tradició segons la qual els 

catalans també van presentar el 2004 el nou PEN Basc —creat arran de la reacció de 

la societat civil basca davant el tancament del diari Egunkaria— i el nou PEN Tibetà 

a l’Exili en el primer any del segle XXI. De manera que actualment quítxues, maies, 

24  Maria Mercè Marçal, «Notícia del Comitè d’Escriptores», Butlletí del Centre Català del 
PEN Club, juliol 1994, p. 7
25  AA.DD., Cartografies del desig. Quinze escriptores i el seu món, Barcelona, Proa, 1998 i AA.DD., 
Memòria de l’aigua. Onze escriptores i el seu món, Barcelona, Proa, 1999
26  Memòria del PEN Català 2009-2010, citada per Simona Škrabec, «Les paraules són éssers 
vivents», op. cit., p. 314
27  Ibidem, p. 302
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bascos i tibetans seuen a l’assemblea de delegats del PEN Internacional al costat dels 

quatre centres més antics: el PEN Americà i el PEN Català (fundats el mateix dia,  

el 19 d’abril de 1922), el PEN Francès (el gener de 1922) i el PEN Anglès (l’octubre 

de 1921). La presència internacional catalana, al llarg dels anys, ha contribuït deci-

sivament a la institucionalització d’un mapamundi que dona veu i vot a les litera-

tures independentment del traçat de les fronteres estatals. 

Bé calia imaginar-lo, aquest altre mapamundi, a partir d’un inici en què els cen-

tres PEN es definien només pel nom de les ciutats on s’havien fundat. El principal 

debat va tenir lloc al congrés d’Oslo de 1928, on hi van participar Carles Riba com a 

president del centre català i Josep Millàs-Raurell com a secretari, acompanyats per 

Josep Obiols. Com a antecedents a aquell debat cal saber que ja existien PEN Clubs 

independents a Ljubljana, Zagreb i Belgrad, d’una banda, i a Madrid i Barcelona. 

I que els delegats tenien sobre la taula la decisió difícil sobre la creació d’un PEN 

Ídix (que finalment va ser aprovat, amb tres seus a Vilnius, Varsòvia i Nova York). 

A Oslo els delegats van debatre i l’any següent, al congrés de Viena, s’aprovà per 

unanimitat «que el mètode de divisió del P.E.N. en seccions i el dret de vot als con-

gressos s’hauria de basar en el criteris literaris i culturals». Decisió sens dubte fruit 

també de l’actitud oberta del PEN Anglès, que ja el 1923, al sopar de gala del primer 

congrés del PEN a Londres, havia posat en una taula independent Pompeu Fabra i 

Josep Millàs-Raurell, delegats catalans, amb onze hostes anglesos, entre els quals hi 

havia la mateixa fundadora Catharine Dawson Scott.28

Una comunitat literària dels Països Catalans

La del PEN Català és una història convulsa i amb milers d’anècdotes, com la de 

la presidenta Maria Aurèlia Capmany i el secretari Àlex Broch caminant insom-

nes el 23 de febrer de 1981 pels passadissos d’un hotel de Copenhaguen, amb un 

whisky a la mà, en assabentar-se del cop d’estat.29 En aquestes pàgines m’he vol-

gut limitar a parlar de la projecció internacional del PEN Català, de la vinculació 

dels cosins catalans amb la gran família del PEN Internacional. Deixo per a d’altres 

parlar dels centenars sinó milers d’accions de promoció d’autors, d’homenatges i 

28  Vegeu el plànol amb la distribució de les taules (USA/ France/ Sweden/ Denmark/ Rou-
mania/ Czecho-Slovakia/ Norway/ Belgium/ Madrid/ Barcelona/ Italy) a l’article de Jaume 
Subirana, «Organitzacions literàries i mediació, el cas del PEN Català», dins AA.DD., Entre 
literatures. Hegemonies i perifèries en els processos de mediació literària, Lleida, Punctum, 2011, 
p. 75, reprès a PEN International. Una història il·lustrada, op. cit., p. 25
29  Alex Broch, «El PEN Català i la lluita per la llibertat», dins AA.DD., Exilios cruzados/Exilis 
creuats, op. cit., p. 46
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d’intercanvis literaris als Països Catalans. Vull subratllar només que ha estat en- 

torn d’aquest vincle internacional intens que el PEN ha creat una comunitat de més 

de quatre-cents escriptors de tots els territoris de la literatura catalana. Se’m va 

revelar la importància que tenia aquesta comunitat diversa també d’àmbit interna-

cional quan van intentar atacar-la. El 1997 jo era membre de l’equip que redactava 

els nous estatuts del PEN Internacional i —en un sopar a Bruges després d’un dia 

de feina— el president internacional Homero Aridjis em digué que havia rebut 

a Mèxic la visita d’un delegat de la Generalitat Valenciana (llavors governada pel 

Partit Popular). La conversa va ser de manual: Aridjis rebé una carta en què li 

anunciaven la visita, acollí el visitant a casa seva, escoltà la seva proposta —crear 

un PEN Valencià d’escriptors en una llengua considerada pel visitant diferent de la 

catalana— i respongué amb amabilitat el que hauria respost a qualsevol proposta 

semblant vinguda de qualsevol racó del món. Primera, que el PEN Internacional 

no pren mai en consideració propostes fetes per governs. Segona, que si mai una 

comunitat d’escriptors de llengua valenciana presentava la petició de crear un cen-

tre PEN independent, seguirien el procés habitual, començant per consultar el PEN 

Català. Què vam fer en saber d’aquella visita oficial i intempestiva? Doncs convidar 

Homero Aridjis a la celebració del 75è aniversari del PEN Català que es feia —com 

en el anys fundacionals del PEN— en el marc d’un sopar. En aquell sopar, que va 

ser llarg i animat per parlaments diversos, el president internacional Aridjis va seu-

re al costat del vicepresident del PEN Català al País Valencià, Joan Francesc Mira. 

I, que jo sàpiga, no s’ha parlat mai més del tema. Hi vaig pensar breument (amb 

un petit somriure), el primer dia que Àngels Gregori, flamant presidenta del PEN 

Català nascuda a Oliva, s’adreçà a l’assemblea de delegats del PEN Internacional. 

Això passava el 2018 a la ciutat índia de Pune, on Gregori va agrair als delegats de 

tot el món la defensa de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, llavors empresonats, i va 

proposar-los noves accions pel seu alliberament.

Els deu subtítols d’aquest article conformen el petit decàleg amb què intento 

donar raó dels cent anys d’història del PEN Català. Rellegint-lo penso en unes pa-

raules de Dolors Oller en assumir la presidència del PEN Català el 2001: «a manera 

de proposta d’intencions, voldria recordar un apòleg exemplar que explica Walter 

Benjamin: mentre agonitza, un pare diu als seus fills que trobaran un tresor a la 

seva vinya. Un cop mort el pare, els fills es posen a excavar i a remenar el terra de 

la vinya. No hi troben cap tresor; però quan arriba el setembre, obtenen una mag-

nífica collita de raïm».30

30  Dolors Oller, «Presentació», Butlletí del Centre Català del PEN Club, 16, octubre 2001, p. 2

’
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Sopar de gala del primer congrés del PEN Internacional a Londres el 1923. A la primera tau-
la, a baix a la dreta, hi seu Pompeu Fabra, president del PEN Català. En diagonal davant 
seu i girant la vista cap a la càmera hi ha el secretari del centre, Josep Maria Millàs-Raurell.  
© Marjorie Ann-Watts

Al centre de la fotografia, J. V. Foix entre els delegats del congrés internacional del PEN a 
Dubrovnik del 1933. © PEN Eslovè



La distribució de taules al sopar del primer congrés del PEN reflectia els seus ideals fundacionals. Com a la Societat de Nacions, cada grup nacional hi t
en les taules separades per als PEN Clubs de Madrid i Barcelona. Detall: la cap de la taula de ‘Barcelona’ va ser la fundadora del 



 reflectia els seus ideals fundacionals. Com a la Societat de Nacions, cada grup nacional hi té una taula pròpia. L’actitud oberta dels anglesos davant la identitat catalana s’hi expressa 
 Clubs de Madrid i Barcelona. Detall: la cap de la taula de ‘Barcelona’ va ser la fundadora del PEN, Catharine Amy Dawson Scott. © Harry Ransom Centre de la Universitat de Texas
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«Amic Riba: Acaba d’aprovar-se la nostra proposició: el ‘35 congrés el Congrés dels P.E.N. 
serà a Barcelona. Unanimitat.» J. V. Foix escriu una postal a Carles Riba des de Duvbrovnik 
per anunciar-li la bona rebuda que ha tingut la invitació catalana. © PEN Català

Reunió del Comitè Exectiu del PEN durant el Congrés Internacional de Barcelona el 1935. 
A la segona fila, el primer per l’esquerra és Hermon Ould, secretari internacional del PEN, i 
el segon i tercer per la dreta son el delegat francès Benjamin Crémieux i Carles Riba repre-
sentant-hi el PEN Català junt amb Clementina Arderiu, asseguda al segon lloc comptant per 
l’esquerra. © PEN Català
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La llista dels socis que tenia el 1938 el PEN Alemany a l’Exili, amb seu a l’Oxford Street de Londres 
es va fer servir d’imatge de fons per al cartell de l’exposició «P.E.N. Im Exil» (Bonn, 1983), encar-
regada per l’Arxiu de l’Exili Alemany de la Biblioteca Nacional Alemanya, a Frankfurt. © Rambow/
Lienemeyer/van de Sand
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Llista del membres del PEN Català amb una creu al costat dels que marxen a l’exili, segurament 
establerta pel secretari del centre Armand Obiols. © PEN Català
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Resolució sobre el cas de Jacques 
Roumain, poeta empresonat a Haití, 
presentada al «Catalan Congress» del 
maig de 1935 pel delegat del P.E.N. dels 
Estats Units, Henry Siedel Canby, se-
cundada per Henrietta Leslie del PEN 
Anglès i aprovada per unanimitat.  
© PEN Internacional

Enriqueta Lúnez, poeta tsotsil i directora de la Casa de Cultura de San Juan Chamula, fa el discurs 
inaugural de la reunió Escriure el futur en les llengües indígenes, organitzada pel Comitè de Traducció 
i Drets Lingüístics del PEN, la UNESCO, i l’Institut Nacional de Llengües Indígenes de Mèxic. A la seva 
dreta, el cartell de la reunió en tzeltal i, al seu darrere, en llengua zoque. © Carles Torner
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Cartell de Mar Arza per al Dia de l’Escriptor Empresonat del 2017. © Mar Arza per al PEN Català
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Cartell de Jaume Plensa per al Dia de l’Escriptor Empresonat del 2008, reproduït a la coberta de 
l’edició catalana del llibre del centenari del PEN: PEN Internacional. Una història il·lustrada
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Cartell d’Antoni Tàpies 
per al Dia de l’Escriptor 
Empresonat del 2003, 
reproduït a la coberta de 
l’edició anglesa del llibre 
del centenari del PEN: 
PEN International. An 
Illustrated History

Delegats al congrés fet del PEN a Dubrovnik el 1993, durant la guerra. Al centre de la imatge, a la dreta 
de l’escriptora amb el barret blanc, els delegats del PEN Català Carles Torner i Isidor Cònsul i, entre 
ells dos, el poeta i traductor croat Tonko Maroevic¤. © PEN Croat
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Jordi Palafox

El revers del Corredor Mediterrani
Per què beneficiarà més Alemanya que Espanya

John Stuart Mill va advertir en la seua reflexió Sobre la llibertat que «la tendència 

fatal de la humanitat de deixar de pensar en quelcom quan ja no és objecte de 

dubte, és la causa de la meitat dels seus errors».1 Bé podria ser oportú recordar-ho 

en relació amb la unanimitat que han assolit els [suposats] avantatges que tindrà 

l’entrada en funcionament del corredor mediterrani, sobretot si hem de creure els 

seus valedors, per a l’economia valenciana i les autonomies que travessa. Fins i tot 

fer-ho en aquest començament d’any marcat per l’onada de l’òmicron, atès que les 

forces econòmiques determinants del nostre benestar futur segueixen fent el seu 

curs per sota de l’actualitat més immediata.

Convé preguntar-se, d’entrada, com és que ha assolit la unanimitat aquesta llo-

ança sense matisos. Per descomptat que no es pot descartar que siga una percepció 

errònia, derivada de confondre opinió pública amb opinió publicada. I més encara 

en un context en el qual la credibilitat dels mitjans de comunicació és, a Espanya i 

sent optimistes, més aviat discreta.2 En qualsevol cas, resulta impossible trobar-hi 

una informació que plantege dubtes, per mínims que siguen, quant als [suposats] 

beneficis, enormes i automàtics, derivats de la seua entrada en funcionament.

Jordi Palafox, catedràtic d’Història i Instituciones Econòmiques en la Universitat de Valèn-
cia fins a la seua jubilació el 2014. El seu darrer llibre és Cuatro vientos en contra. El porvenir 
económico de España (Pasado y Presente, 2017). Aquest article es va publicar originalment en  
El Confidencial el 16 de gener de 2022. [Traducció de Jaume Soler]

1 J. Stuart Mill, On Liberty, Londres, The Walter Scott Publishing Co., Ltd., cap. II, 1869, 
p. 80. [Trad. cat. Sobre la llibertat, trad. i ed. a cura de Lluís Flaquer, Laia-Tetxos filosòfics, 
Barcelona, 1983, p. 94]
2 Digital News Report España, 2020
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Beneficis sense fi per a tothom sense excepció, si hem de creure els seus defen-

sors més apassionats; d’Algesires a Portbou i qualsevulla que siga la nostra posició 

dins de l’economia. Tot és poc per a glossar la importància dels efectes que tindrà 

una infraestructura ferroviària costosíssima —entre 60.000 i 70.000 milions d’eu-

ros segons les estimacions més prudents—, la qual, com es diu i es repeteix, serà 

el motor del creixement futur del territori pel on circularà, i d’aquesta manera 

incorporarà per fi al progrés economies com la de la Comunitat Valenciana. Es 

pot deduir, doncs, que permetrà, a l’economia valenciana, abandonar el fanalet 

roig que té entre les comunitats autònomes en PIB per habitant, cosa que succeeix 

d’ençà ja de més d’un terç de segle.

D’entrada cal descartar també, per fal·laç, l’argument segons el qual plantejar 

dubtes quan als efectes que s’assegura que tindrà una vegada es pose en funcio-

nament aquesta infraestructura equival a defensar que estaríem millor sense ella, 

o sense la xarxa d’autovies o de l’AVE. És evident que no. L’interrogant que cal 

plantejar no és aquest. És si en un marc de recursos públics sempre escassos la 

prio ritat atorgada a la construcció de les grans infraestructures a Espanya és el 

més eficient o si les alternatives —força menys costoses i molt evidents en el cas 

de l’AVE com a demostrar l’AIReF—3 no eren una opció més favorable per impul-

sar el creixement i amb ell el benestar.

Perquè aleshores hauria estat possible dedicar —o si més no exigir— una part 

dels recursos que s’hi han abocat a la millora de la competitivitat de les empre-

ses a través del foment de la innovació i del capital humà (de treballadors i em-

presaris). Els grups de pressió sempre protesten per la lentitud de les obres, però 

l’obsessió amb els corredors ferroviaris a Espanya fa evocar la reflexió de José de 

Espronceda quan plantejava fa ja quasi dos segles que «generalment s’han confós 

els efectes amb les causes i s’ha vist pensar a fer camins de ferro abans de tenir els 

fruits que s’hi haurien de traginar».4

I convé igualment no identificar de cap manera les objeccions a aquests efectes 

suposadament indiscutibles del corredor mediterrani amb cap tipus de defensa del 

proteccionisme. Com si en el cas que no existís la infraestructura la competència de 

la resta del continent, o del món, hagués de desaparèixer. Faig referència a l’afany 

protector que ha tornat a ressorgir arran dels desproveïments, bona part interes-

3 AIReF, Evaluación del Gasto Público, 2019, Estudio Infraestructura de Transporte, Madrid, 
2020
4 José de Espronceda, «El gobierno y la bolsa», El Español, 7 de juny de 1836
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sadament exagerats, provocats per la pandèmia. El foment de la competitivitat a 

través de la innovació i la millora del capital humà és l’única via per avançar. Com va 

afirmar Krugman «La productivitat no ho és tot en economia, però ho és quasi tot».5

El que està en joc amb aqueixa obstinació de presentar el corredor com la solu-

ció de tots els mals, fent abstracció de la modesta competitivitat espanyola, és no 

oblidar mai que els traçats ferroviaris tenen un doble sentit de trànsit i no tan sols 

un, com podria semblar quan escoltem parlar d’aquells incalculables avantatges. 

Altrament dit: si el corredor ha de servir perquè Espanya augmente l’exportació a la 

resta d’Europa de productes agraris —i dels que entren des d’Àsia a través dels me-

gaports d’Algesires i València—, i en l’altre sentit de la circulació augmentarà, en 

una proporció molt més gran, la importació de béns d’alt valor afegit procedents 

de la resta del continent. Per exemple, vehicles elèctrics, ara que els vents sembla 

que apunten a la localització del gruix de la producció fora d’Espanya.

Aquesta vegada serà diferent?

No serà sobrer recordar que moltes vegades en la història s’han vaticinat beneficis 

si no iguals sí molt semblants derivats de grans infraestructures de transport sense 

que, no mai, les promeses s’hagen fet realitat. A la Comunitat Valenciana les oca-

sions n’han estat nombroses, però no és cap excepció. En el recompte del malbara-

tament a Espanya lligat a infraestructures que es va dur a terme fa un parell d’anys 

i escaig,6 es va quantificar en 82.526 milions només entre 1995 i 2016.

Però tornem a la Comunitat Valenciana. Una de les primeres iniciatives és de 

1845 quan un grup pioner de creients ingenus en la idea segons la qual la infraes-

tructura més rendible entre dos mercats és sempre la que els uneix en línia recta, 

i arriscant-hi almenys els seus diners, fundaren la Madrid and Valencia Railaway 

Company.7 Tractaven d’unir ambdues ciutats per Conca en la primera de les mol-

tes iniciatives, que s’allargaren fins al primer terç del segle XX, d’allò que aleshores 

se’n deien les forces vives de la ciutat de València, que volien construir «el directe a 

5 L’afirmació exacta de Paul Krugman, va ser: «La productivitat no ho és tot, però a llarg ter-
mini ho és quasi tot. La capacitat d’un país per a millorar el seu nivell de vida al llarg del temps 
depèn quasi totalment de la seua capacitat d’augmentar la seua producció per treballador».  
P. Krugman, The Age of Diminished Expectations, U.S. Economic Policy in the 1990s, Cam-
bridge, Mass., MIT Press, 1990, p. 11
6 Joan Romero González (coord.), Geografía del despilfarro en España, València, PUV, 2019
7 Juan Pérez Torner, «Madrid and Valencia Railway Cº, y el directo de Madrid a Valencia», 
Ferrocarriles de España, 2012 <hhtp://www.spanishrailways.com>
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Madrid». Cap d’aquestes no va reeixir, atesa la manca de rendibilitat del projecte, 

que llavors exigia finançament privat.

Però també n’hi ha exemples molt més recents. No fan tant de temps hom repetia 

fins a l’ofec els beneficis sense fi de l’AVE en el marc de la campanya del lobby cons-

tructor, amb la inestimable ajuda de molts presidents autonòmics i l’acord dels suc-

cessius governs centrals, per a convertir Espanya en el país del món amb el nombre 

més gran de quilòmetres d’alta velocitat (més de 250 km/hora) per milió d’habitants.

Ara bé, enfront d’aquesta reiteració de tantes projeccions desorbitades, avui 

domina un silenci sepulcral pel que fa a la realitat: una intensitat de trànsit que 

és un terç de la francesa i la meitat de l’alemanya. En el cas del Madrid-Valèn-

cia, l’estudi d’avaluació de l’AVE ja citat mostra que la demanda de trànsit ha 

sigut quasi un 40 % inferior a la de la projecció menys exagerada i menys de la 

meitat del que va preveure l’estudi amb el qual se’n va estimar la rendibilitat el 

2002. El cost d’oportunitat dels recursos públics utilitzats, la millora de l’activitat 

productiva, o de les línies de rodalia, que s’haurien pogut impulsar amb aquells 

milers de milions (55.800 segons l’AIReF), mai no hi ha comptat, no ha interessat. 

Ni als grups dedicats al negoci de la construcció de la infraestructura, ni als qui 

clamaven i clamen encara per aquestes obres faraòniques en una lletania que es 

perllonga amb allò que «aquesta vegada serà diferent».

¿Caldrà recordar, encara, el fiasco d’altres grans projectes que no tenen res a 

veure amb les infraestructures? Per exemple, la IV Planta Siderúrgica, motor de 

la «industrialización de la región valenciana que, definitivamente, va a desenca-

denar...» [la seua instal·lació a Sagunt].8 Un projecte basat també en els comp- 

tes del gran capità, en aquests cas de Villar Mir com a president d’Altos Hornos 

de Vizcaya.9 El mateix que sent vicepresident d’Assumptes Econòmics i minis- 

tre d’Hisenda amb Arias Navarro, va voler innovar enfront de la resta del món 

enmig de la crisi del petroli de 1973, quan va voler evitar repercutir internament 

els nous preus de l’energia. Amb la qual cosa va enfonsar Espanya en una recessió 

més greu i molt més prolongada.

És palès, i no caldrà insistir-hi, el grau de compliment de qualsevulla d’aques-

tes grans promeses avui adormides a les hemeroteques. Tampoc hi ha hagut gaire 

interès a preguntar-los als qui encara es troben entre nosaltres, d’aquells que les 

8 «El día que Franco se fijó en Sagunto», El Económico, 30 de novembre de 2018
9 P. Díaz Morlán, A. Escudero Gutierrez i M. A. Sáez García, «¿Proyecto faraónico o 
chivo expiatorio? La IV Planta Siderúrgica Integral de Sagunto (1966-1977)», Investigaciones 
de Historia Económica, 11, primavera 2008, pp. 137-164



el revers del corredor mediterrani  65

l’espill / núm. 68

varen fer, què explica la distància abismal entre les seues exagerades previsions i 

la realitat. ¿Per què no preguntar-li, per exemple, a què s’ha degut l’incompliment 

dels rotunds vaticinis quant a l’AVE Madrid-València, a qui assegurava taxativa-

ment que amb aquest, València «millorarà moltíssim, el retorn d’aquesta inversió 

es multiplicarà rapidíssimament i aquesta esplendor la veuran milers i milers de 

ciutadans» (?)10

La manera de fer dels representants públics davant tantes preguntes possibles 

ha estat, per a desgràcia nostra, tot el contrari. A la Comunitat Valenciana, per 

exemple, enfront de la miríada d’interrogants sobre què podia haver-se impul- 

sat amb els milers de milions malbaratats o enfront, si més no, del desenvolupa-

ment d’una mínima pedagogia per mirar d’evitar els mateixos errors en el futur, 

la Generalitat actual ha atorgat al promotor valencià més loquaç d’aquestes grans 

infraestructures la Distinció al Mèrit Empresarial i Social el proppassat 9 d’Octu-

bre, Dia de la Comunitat.

Infraestructures i progrés

La paradoxa anterior no és irrellevant, però el que és fonamental per al benestar és 

que en el cas de les dues grans infraestructures immediatament anteriors al corre-

dor (l’autovia A3 Madrid València i l’AVE entre ambdues ciutats) no es pot descar-

tar de cap de les maneres que l’una i l’altra hagen contribuït al declivi de l’economia 

valenciana. I això per haver afavorit en aquest cas, com ha passat en altres països, 

la capacitat de drenar capital humà (i de tot tipus) per part de la macrourbs ma-

drilenya, tot augmentant amb això la distància en qualsevol indicador per habitant 

entre les dues ciutats. Una divergència en renda per habitant de la Comunitat Va-

lenciana respecte de la mitjana espanyola, i més encara respecte de la Comunitat de 

Madrid que va començar al començament de la darrera dècada del segle passat.11 

És una disparitat que prossegueix en l’actualitat segons constata la Comptabilitat 

Regional de l’Institut Nacional d’Estadística de 2020, publicada recentment.

Les raons d’aquesta fe en les infraestructures com a motor del creixement i el 

benestar ultrapassen l’àmbit de l’economia. És obvi, en qualsevol cas, que aquesta 

credulitat va molt més enllà de la fascinació generalitzada pel ferrocarril menat per 

10  Vicente Aupí, «Federico Félix, “Un ministro nos dijo que el AVE y el trasvase no podían 
hacerse al mismo tiempo”», Levante-EMV, 17 de desembre de 2007
11  D. Tirado-Fabregat, A. Díez-Minguela i J. Martínez-Galarraga, «Regional ine-
quality and economic development in Spain, 1860-2010», Journal of Historical Geography, 
vol. LIV, octubre de 2016, pp. 87-98
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una màquina de vapor sorgida en el moment mateix que el 1830 entrà en funciona-

ment el primer traçat que unia Manchester i Liverpool. Arribar a comprendre amb 

rigor aquesta creença exigiria, sens dubte, aprofundir en el paper dels mites, com 

a idees compartides sense elaborar que conformen la concepció del món d’una 

societat al marge de la tossuda realitat.

Perquè com va dir John F. Kennedy, de la mà de Schlesinger Jr., matisant implí-

citament l’atractiu de la mentida en política sobre el qual reflexionà Hannah Aren-

dt: «Tot sovint, el gran enemic de la veritat no és la mentida, deliberada, artificiosa 

i deshonesta, sinó el mite persistent, persuasiu i poc realista. [...] Sotmetem tots els 

fets a un conjunt prefabricat d’interpretacions. Fruïm de la comoditat de l’opinió 

sense la incomoditat de la reflexió».12

Però mentre mirem d’explicar les raons d’aquesta credulitat, no serà sobrer 

recordar —a més de les ocasions ja esmentades en què s’han balafiat milers de 

milions— l’existència d’una evidència històrica abundant que qüestiona els supo-

sats avantatges incontrovertibles d’infraestructures com el corredor mediterrani. 

El resultat d’un bon grapat de recerques contradiu la idea segons la qual en qual-

sevol circumstància, i per si sola, la millora d’una infraestructura de transport haja 

beneficiat per igual totes les economies connectades.

Ferrocarril i divergència regional

Una constatació rotunda que les coses no son tan senzilles com s’argumenta de 

manera tan insistent és la desaparició de la indústria tèxtil tradicional a Espanya 

durant la segona meitat del segle XIX, quan a partir del 1855 es va construir el 

gruix de la xarxa ferroviària. Una activitat, llavors la més important del sector 

secundari, que abans d’aquell moment es trobava dispersa arreu del conjunt del 

territori. El 1900, en canvi, el cotó havia arraconat la llana, i indústria es concen-

trava a Catalunya. 

Per què? Doncs perquè com ha posat de manifest un remarcable esforç de re-

cerca,13 entraren en funcionament les economies d’aglomeració (un tipus d’eco-

nomies d’escala) en concentrar-se un gran nombre d’empreses als seus districtes 

12  John F. Kennedy, «Commencement Address at Yale University. June 11», John F. Kennedy 
Presidential Library and Museum, 1962
13  J. Martínez-Galarraga, E. Paluzie, J. Pons et al., «New economic geography and eco-
nomic history: a survey of recent contributions through the lens of the Spanish industrializa-
tion process», Cliometrica, 15, 2021, pp. 719-751
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industrials que assoliren una productivitat més gran que a la resta del país (tret 

d’alguns illots). Arran de la construcció del ferrocarril, per consegüent, en re-

duir-se els costos de transport i amb l’estímul dels intercanvis, el producte català, 

més competitiu, s’imposà al de la dispersa indústria tradicional.

La conseqüència més important d’aquestes economies d’aglomeració fou un 

augment espectacular de les diferències regionals en PIB per habitant a favor de la 

més competitiva, per bé que creixia el conjunt de l’economia. El 1860, per exemple, 

el PIB per habitant de Catalunya estava 14 punt per sota del d’Andalusia. El 1900  

el duplicava (975,5 pessetes per càpita enfront de 457,6) i fins i tot el PIB per ha-

bitant d’Andalusia era inferior al que tenia el 1860.14 Segons el consens dels inves-

tigadors, l’expansió industrial de Catalunya amb el desenvolupament d’aqueixes 

economies d’aglomeració explica el procés de divergència. Però sembla difícil, si 

no impossible, separar-la de la construcció de la xarxa ferroviària. És evident, així 

doncs, que no totes les àrees on es va intensificar el comerç gràcies a aquesta, n’ob-

tingueren els mateixos avantatges. 

L’exemple anterior és el més pròxim i contundent, però de cap manera és una 

excepció. Si calia trobar-ne una, ni que fos parcial, caldria invocar l’exemple de 

Suècia. En aquest país l’entrada en funcionament15 de la xarxa ferroviària estimulà 

inicialment les zones interconnectades en comparació amb les que no ho foren. 

Però això ja no va passar al llarg del segle XX, en una clara demostració que Espron-

ceda no anava gens equivocat en la seua percepció. Ara bé, al marge del cas suec, 

hi ha un bon nombre de recerques que ofereixen resultats coincidents amb els que 

hem resumit respecte a Espanya. Per bé que atès que difereixen els seus objectius i 

tècniques de contrast, caldrà ser cauts per a no entrar en el mateix terreny que els 

venedors de fum autòctons sobre el corredor. 

De totes aquestes recerques, bé val la pena destacar-ne una de molt recent.16 

El seu interès rau en el fet que la hipòtesi de partida dels seus autors fou que la 

intensificació de la xarxa ferroviària entre 1870 i 1910 a la perifèria europea sí  

que havia afavorit l’aproximació de les rendes per habitant amb el centre avançat. 

14  A. Díez-Minguela, J. Martínez-Galarraga, D. Tirado-Fabregat, Regional Inequality 
in Spain, 1860-2010, Londres, Palgrave Macmillan, 2018
15  T. Berger i K. Enflog, «Locomotives of local growth: The short- and long-term impact of 
railroads in Sweden», Journal of Urban Economics, vol. XCVIII, març de 2017, pp. 124-138
16  E. Álvarez-Palau, A. Díez-Minguela, i J. Martí-Henneberg, «Railroad Integration 
and Uneven Development on the European Periphery, 1870-1910», Social Science History, 
45(2), 2021, pp. 261-289



68  

Però no fou així. Tot i constatant un impacte positiu del ferrocarril en el crei-

xement del PIB per càpita en tot el continent, aquest creixement fou significativa-

ment més gran als països de la perifèria nord (els quals, podríem afegir, comptaven 

amb una qualificació educativa de la població molt més gran). Així, «L’expansió 

de la xarxa ferroviària [a la perifèria sud] no pogué homogeneïtzar la difusió dels 

desenvolupament econòmic i tendí a beneficiar encara més les regions que ja esta-

ven industrialitzades» (p. 263).

Aquesta vegada no serà diferent

En economia no hi ha dreceres. L’assoliment de nivells més alts de benestar és una 

tasca sense descans, tenaç i prolongada en el temps, adreçada a millorar la pro-

ductivitat de la feina, incloent-hi l’empresarial, i del capital, incloent-hi el natural. 

Davant una tasca tan dura i farcida de dificultats, fóra ingenu esperar dels dirigents 

públics la valentia d’advertir els ciutadans que per aconseguir-ho només hi ha un 

camí: «sang, esforç, llàgrimes i suor», encara que la situació actual siga menys dra-

màtica que aquella en què Winston Churchill va proclamar-ho.17

Ara bé, també s’ha fet palès que és una ingenuïtat esperar-ne més resistència 

a emparar els interessos dels grups de pressió relacionats amb la construcció de 

grans infraestructures i la logística, que són, per descomptat, grans beneficiaris del 

corredor. I, a tall de contrapart, confiar en un esforç més gran per ajudar a bande-

jar els mites, dedicant-hi molta més pedagogia i molts més recursos per fomentar 

l’augment de la modesta productivitat de la immensa majoria de les empreses espa-

nyoles, especialment al territori per on discorre el corredor. Al cap i a la fi, el futur 

pertany als qui es preparen des d’avui mateix. En el nostre cas, atès l’endarreriment 

acumulat, hauria estat molt millor haver començat, si més no, ahir. 

17  W. Churchill, «Blood, Toil, Tears and Sweat, First Speech as Prime Minister to House of 
Commons», International Churchill Society, 13, maig de 1940

’
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Josep Vicent Boira

El Corredor Mediterrani 
L’anvers d’un nou model productiu 

Qualsevol reflexió pública del professor Jordi Palafox ha de ser rebuda amb interès 

i atenció. La solvència acadèmica del redactor mou a una lectura atenta del seu 

contingut. I certament, en una primera aproximació, el seu article del 16 de gener 

(«El revers del Corredor Mediterrani») no decep i inclou punts d’interès, tot i que 

ha errat la diana. Em fa l’efecte que el Dr. Palafox coneix molt bé la història econò-

mica d’Espanya, però poc el contingut del projecte del corredor mediterrani. En tot 

el seu article subjau una oposició crítica i he de dir que, en alguns punts, més que 

raonable, als grans projectes d’infraestructures que hem viscut els darrers decennis, 

amb nombrosos exemples i referències a la xarxa AVE o a les autovies gratuïtes que 

Espanya ha construït, però no hi trobe una sola dada o argument específic sobre 

per què una infraestructura ferroviària de persones i mercaderies que comunicaria 

ciutats de més de 100.000 habitants del litoral espanyol, que uniria les principals 

zones productores agroalimentàries amb la resta d’Europa, que dotaria d’accessos 

sostenibles als tres ports principals d’Espanya i que enllaçaria dues o tres zones in-

dustrials de gran relleu (sector automobilístic, ceràmic o químic) ha de ser jutjada 

com una quimera o fins i tot com una infraestructura d’efectes perversos.

Reconec que el Corredor Mediterrani està de moda, però afirme també que no és 

de cap manera una moda. Un ferrocarril que vertebraria el litoral mediterrani i que 

permetria la mobilitat fluida de persones i mercaderies, és tan lògic com ho foren en 

Josep Vicent Boira és catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de València i comis-
sionat del Govern d’Espanya per al Corredor Mediterrani. Aquest article es va publicar origi-
nalment en El Confidencial el 19 de gener 2022. [Traducció de Jaume Soler]
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el seu moment la Via Augusta romana o l’AP-7: la geografia té ací la darrera parau-

la. Si fos fruit senzillament d’una «percepció errònia», possiblement estaríem da-

vant el mite més estès i dilatat de la història recent d’aquest país, car no debades la 

seua primera reivindicació conscient és de 1918. Pràcticament cada generació, des 

de començament del segle XX i fins avui mateix, ha intentat promoure, amb més o 

menys èxit, aquest instrument de transport i comunicació, el qual, tot doblegant el 

caràcter radial del sistema espanyol, havia de (re)connectar-nos amb la resta de l’es-

pai econòmic europeu. Fins i tot en ple franquisme, l’objectiu d’una integració eco-

nòmica plena d’Espanya en la resta d’Europa mai es va abandonar com a aspiració 

nacional. N’hi ha prou de llegir el següent paràgraf del III Pla de Desenvolupament, 

que parla exactament del corredor mediterrani, per bé que sense esmentar-lo:

Para integrarse en los grandes ejes de transporte europeos [...] es de vital impor-

tancia plantearse el antiguo tema [...] de la línea de ancho europeo. En fases suce-

sivas (hasta Figueras, Barcelona, Tarragona, Valencia...) con la prudencia que se 

crea conveniente, según las posibilidades, pero en forma continua y programada, 

en base a estudios (nunca realizados hasta ahora), deberá emprenderse esta obra 

vital para una España progresivamente exportadora que desea integrarse en el 

Mercado Común y aspira a ser cabeza de puente en las relaciones Europa-África. 

No hauríem de caure en temptacions proteccionistes de l’economia i encara 

menys si parlem d’economia europea. No construir el corredor mediterrani per 

por que ens inunden de productes d’alt valor afegit des de la resta del continent, 

especialment des d’Alemanya, és com defensar que mentre que no augmentem la 

competitivitat empresarial espanyola caldria restablir duanes i aranzels en la fron-

tera amb França.

El professor Palafox s’ha caracteritzat sempre per combatre, cosa digna de 

lloan ça, el model productiu actual i per això em sobta que ara faça la impressió que  

no vol entendre que justament el desenvolupament d’alternatives econòmiques a 

la rajola i al turisme prové de l integració econòmica espanyola en una nova etapa 

d’autonomia estratègica agrícola, industrial i logística d’Europa. La innovació i 

el capital humà són factors rellevants, però també n’hi ha altres, com les infraes-

tructures modernes. Si Espanya aspira a disposar d’una factoria de bateries o a la 

fabricació d’automòbils elèctrics serà perquè disposarà, precisament amb el cor-

redor mediterrani, de l’instrument de comunicació transeuropeu que ens permeta 

superar la nefasta tradició d’«illa ferroviària». Si Seat-Martorell o Ford-Almussa-

fes tenen alguna possibilitat d’assentar-se com a nuclis de fabricació de les noves 

generacions de cotxes per a Europa i el món serà per les bones connexions d’infra-
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estructures i entre elles el corredor mediterrani per a mercaderies en ample inter-

nacional. Si Múrcia i Almeria volen dur els seus productes a la taula dels europeus 

de manera sostenible i competint amb Israel, el corredor mediterrani és necessari. 

Si empreses com Stadler aporten múscul industrial al teixit productiu valencià 

és perquè fabriquen locomotores i material rodant operatiu al mercat europeu i 

internacional. Per cert, avui les locomotores fabricades a Albuixec (Horta Nord) 

han de ser transportades en camió fins que arriben a una via d’ample internacio-

nal des d’on poden desplaçar-se ja pels seus rails cap a la resta d’Europa. La inefi-

càcia de la infraestructura també té un cost. Per exemple, un tren que vulga arriba 

de València a Amsterdam ha d’esperar entre catorze i setze hores a la frontera 

per tal de dur a terme les operacions de canvi d’eix o de càrrega. Eliminar aquest 

transbordament amb el corredor mediterrani és augmentar la competitivitat em-

presarial espanyola. Permetre que una empresa agroalimentària no haja de trans-

portar els seus productes en desenes de camions al sud de França (amb el rastre de 

la petjada de carboni consegüent) per pujar-los allà a un tren i distribuir-los per 

la resta d’Europa, és augmentar la competitivitat empresarial espanyola. Disposar 

d’una cadena logística eficaç que integre port, carretera i ferrocarril i desplegar el 

sistema de gestió de trànsit ferroviari ERTMS (com fa el corredor mediterrani) és 

incrementar la innovació empresarial espanyola. De la mateixa manera que pro-

moure les aliances amb altres empreses europees és augmentar la competitivitat 

empresarial general d’aquest país.

Com a bon catedràtic d’història econòmica, el doctor Palafox cita tota una sèrie 

d’exemples de grans promeses incomplertes (per cert, cap d’aquestes té a veure 

amb la infraestructura del corredor mediterrani). Amb això sembla que ens ad-

verteix que, atesa l’experiència, més val abstenir-se’n per prevenció. Amb molt de 

gust m’oferisc a explicar-li amb més profunditat l’alta versatilitat del projecte del 

corredor mediterrani. Perquè el corredor no és un AVE. És molt més que això. És 

un vector. No em cansaré de repetir-ho. Un vector que integra, per una banda, 

mercaderies i persones i, per una altra, que permet —a diferència d’un AVE, si us 

plau!— combinar rodalia, mitja distància i llarga distància. I, a més, que connecta 

diferents mitjans de transport mitjançant estacions intermodals. Només aquests 

tres trets ja posen en entredit, al meu entendre, les prevencions de l’articulista so-

bre el corredor mediterrani quan pren com a exemple i símil la xarxa AVE.

Sobta que en l’article comentat no hi trobem cap paràgraf dedicat a refle - 

xionar sobre l’escassa sostenibilitat del transport a Espanya. En la meua opinió 

és fonamental argumentar la necessitat de combatre el canvi climàtic mitjançant 

l’impuls del tren, complementant el domini absolut del camió en les exportacions 
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espanyoles (per cert, els camions també van i venen per les autopistes europees). El 

corredor mediterrani és sinònim d’enfortiment de les comunicacions en transport 

públic ferroviari del sistema urbà mediterrani espanyol per tal de reduir el trànsit 

privat, alhora que compensa els traçats radials amb Madrid. El corredor mediter-

rani obre possibilitats també a un sistema de rodalia replantejat.

D’altra banda, em permet recordar que el corredor mediterrani no és, d’ençà 

del 2011, un projecte «espanyol». El corredor forma part del disseny d’una xarxa de 

transports transeuropea (TEN-T) que ha de dotar la Unió Europea d’una capacitat 

logística i de llibertat interna de moviments que li permeta fer front a les agressives 

polítiques de la Xina amb l’establiment de «caps de pont» en determinats ports i 

rutes. Afegiu-hi, si us plau, a aquest «consens i unanimitat» que assenyala el profes-

sor Palafox quant a la necessitat d’un corredor mediterrani, la Comissió Europea, 

el Parlament Europeu i el Consell Europeu. Ni més ni menys.

És veritat que les infraestructures s’han vist en molts llocs com la panacea que 

permetria crear activitats i negocis i per això s’ha apostat per un desenvolupament 

econòmic amb sobreoferta d’infraestructures. Però en l’eix mediterrani el procés és 

justament l’invers: ací són les empreses ja existents les que estan disposades a apu-

jar-se a la infraestructura ferroviària tan bon punt això siga possible. L’oferta, per 

això mateix, no determina la demanda. No ens trobem davant una infraestructura 

que s’erigeix en «motor de creixement futur», sinó davant una infraestructura que 

el que fa és augmentar la competitivitat i la sostenibilitat del creixement present. 

N’hi ha prou de circular una mica per les nostres autopistes per observar els milers 

de camions carregats de productes hortofructícoles, de vehicles, de ceràmica, de 

productes químics o de components que es mouen des dels nostres centres pro-

ductius o els milers d’automòbils que uneixen València i Alacant (o Múrcia) amb 

Barcelona o Girona.

No hi ha dubte que cal repensar la política d’infraestructures d’Espanya. No 

ho negaré, això. I estic d’acord amb el professor Palafox que s’han comès molts 

excessos en matèria de transports i de dotacions. Però em tem que la seua posició 

condueix al manteniment de l’statu quo del sistema de transports a Espanya (amb 

els seus problemes de congestió, contaminació i domini del transport privat) alho-

ra que contribueix a paralitzar l’oportunitat d’un projecte innovador que trenca 

l’estructura radial d’Espanya, acreix la competitivitat empresarial en raó de la re-

ducció dels costos de transport, promou la integració en un espai econòmic d’àm-

bit europeu (i europeista), combat el canvi climàtic a través del transvasament de 

càrrega al ferrocarril i l’electrificació, enforteix la mobilitat sostenible i col·lectiva i 

obre noves possibilitats a les activitats logístiques i industrials. ’
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Ximo Espinós

Rafael Chirbes, novel·lista valencià

Rafael Chirbes (1949-2015) s’ha erigit com una de les figures més destacades del 

panorama novel·lístic espanyol dels darrers anys. Tot i que anteriorment ja gaudia 

d’un prestigi sòlid, assentat especialment en el reconeixement internacional de les 

seues traduccions, la publicació de Crematorio (2007) i En la orilla (2013), premia-

des amb els màxims guardons institucionals —de la crítica per a les dues i nacional 

per a la segona— van suposar la seua consagració definitiva dins del camp litera-

ri espanyol. Novel·lista amb fama d’incòmode pel qüestionament del relat oficial 

sobre la modèlica transició, màxim representant de l’anomenada novel·la social, la 

seua mirada lúcida i sense concessions i el seu estil depurat, líric i incisiu alhora, 

l’han convertit en un autor imprescindible per a comprendre la societat espanyola 

dels darrers anys. La recepció crítica de Rafael Chirbes ha resseguit detalladament 

totes aquestes qüestions. Tanmateix, hi ha un aspecte que no ha rebut l’atenció 

que caldria. Ens referim a la important presència de la realitat valenciana en la 

seua obra. Com és ben sabut, Rafael Chirbes, va nàixer a Tavernes de la Valldigna, 

i tot i que emigrà a terres castellanes als vuit anys —al col·legi d’orfes de ferroviaris 

d’Àvila en primer lloc, Lleó i Salamanca després, i en últim terme Madrid, on cursà 

estudis universitaris i residí durant molt de temps—, mai no perdé el contacte amb 

la seua terra, a la qual retornava cada estiu per retrobar-se amb la família. Dénia, 

on vivia la mare i la germana, i abans havia estat la llar dels avis paterns, era el seu 

Joaquim Espinós (Benilloba, l’Alcoià, 1962) es professor del Departament de Filologia  
Catalana de la Universitat d’Alacant i escriptor. Autor, entre altres d’Història d’un entu-
siasme. Nietzsche i la literatura catalana (Pagès, 2009). El seu darrer llibre és El bosc i la casa 
(Bromera, 2020)
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lloc de referència. Els vincles amb les terres valencianes es refermà quan l’any 1999 

deixà el poble de Badajoz on va viure dotze anys —Valverde de Burguillos— i s’es-

tablí a Beniarbeig, a la Marina Alta. Aquest retorn tindrà un impacte indubtable  

en les seues darreres obres. 

Rafael Chirbes s’engloba dintre de la llarga nòmina d’escriptors valencians  

—Azorín, Blasco Ibáñez o Gabriel Miró hi haurien de figurar en un lloc desta-

cat— que escrigueren en castellà a causa de les anòmales circumstàncies socio-

lingüístiques en què ha hagut de sobreviure el valencià fins no fa tant. Era aquest 

un fet que l’autor de Tavernes de la Valldigna lamentava, tal com va expressar 

en diverses ocasions, la darrera en l’entrevista que li va concedir el mateix any 

de la seua mort al seu amic Josep Bertomeu per a la revista L’Espill: «Com a 

tanta gent de la nostra generació, a mi ningú no em va proporcionar cap llibre 

en valencià durant la primera infància. Més bé fou al contrari. A l’escola teníem  

prohibit parlar-lo. Hem estat una generació analfabeta en llengua materna». 

Aquesta anomalia resulta encara més evident si tenim en compte que bona part 

de la seues novel·les, i especialment les que li han valgut més reconeixement, 

s’ambienten a la comarca de la Marina Alta, i aborden un tema tan valencià 

com l’especulació urbanística i el seu corol·lari de corrupció política i moral. 

Podríem dir que la presència de la realitat valenciana en la seua obra s’intensi-

fica amb el pas dels anys, de manera paral·lela a la seua trajectòria biogràfica.  

En conjunt, doncs, els referents valencians resulten imprescindibles per a com-

prendre la seua producció. En aquest paper voldríem resseguir-ne els aspectes 

que considerem més rellevants.

La primera presència valenciana en les novel·les de Rafael Chirbes la detectem 

en la nouvelle La buena letra (1992). Hi resulta evident, com en moltes altres obres 

seues, la inspiració autobiogràfica. El poble natal apareix literaturitzat amb el nom 

de Bovra. L’argument se centra en les penúries d’una família de perdedors de la 

guerra civil, i en la manera diversa com els seus integrants afronten la derrota. 

Uns ho fan amb dignitat, en coherència amb als seus ideals; altres els traeixen i 

claudiquen davant dels vencedors. El topònim de Bovra reapareixerà a la novel·la 

La larga marcha (1996) i en El año que nevó en Valencia (2017). Pel que fa a la pri-

mera, els diferents espais geogràfics que recorren els seus personatges remeten als 

viscuts pel mateix Chirbes: Àvila, Lleó, Salamanca, Madrid, la Corunya, Badajoz... 

Un dels protagonistes, Raúl Vidal, és peó ferroviari, i el seu germà és empresonat 

després de la guerra a Alcoi. Al cap de tres anys el germà ix de la presó i aviat rene-

ga del seu passat republicà: s’apropa als vencedors i es casa amb la germana d’un 

ric empresari. Les traïcions dels vençuts als seus ideals, ja ho diu Alfons Cervera al 
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pròleg de la versió en català de La buena letra,1 és el tema principal de les novel·les 

de Chirbes. Un altre dels personatges de la novel·la és Vicente Tabarca, un metge 

madrileny depurat, que recorda de manera obsessiva, en el ferotge Madrid de la 

postguerra, l’espera infructuosa d’un vaixell que el traguera de l’infern en què 

s’havia convertit el port d’Alacant al final de la guerra. Chirbes dedica algunes pà-

gines a aquell episodi, potser en homenatge al Campo de almendros del seu admi-

rat Max Aub. El destí de Vicente Tabarca passa després, com el de tants altres, per 

la reclusió al camp d’Albatera i les presons de València i El Dueso, a Santander. 

El año que nevó en Valencia, per la seua banda, és un breu relat memorialístic què 

narra un episodi familiar de la infància de Chirbes; el viatge iniciàtic des de Bovra 

a el Cap i Casal del xiquet que Chirbes feu per visitar uns familiars l’any 1956. 

Un esquema argumental que es repeteix sovint en les novel·les de Chirbes és el 

de l’emigració a Madrid des de terres valencianes. El trobem en Los disparos del ca-

zador (1994), La caída de Madrid (2000) i Los viejos amigos (2003). Los disparos del 

cazador focalitza la figura de Carlos Císcar, un constructor sense escrúpols fill d’un 

mestre represaliat que, com s’esdevenia en les novel·les anteriors, traeix els seus en 

casar-se amb la filla d’un empresari franquista en Misent —és la primera volta que 

Chirbes fa us d’aquest topònim— i prosperar després a Madrid gràcies a les opor-

tunitats de negoci que la corrupció del règim oferia. El record del xalet de Misent 

es tenyeix de melancolia, en tant que espai marcat per la mort de la seua muller i 

pel distanciament progressiu dels seus fills. Trobem un eco del protagonista de Los 

disparos del cazador en un dels personatges de La caída de Madrid, José Ricart, que 

emigra de València a la capital de l’estat en plena postguerra i s’enriqueix també a 

l’ombra del règim. En algun moment recorda la seua infància valenciana, així com 

la proclamació de la República, amb la qual, abans de passar-se a la Falange, simpa-

titzava. En Los viejos amigos els emigrants són un grup d’amics d’ideologia comu-

nista, tot cercant l’anonimat i la llibertat que al poble els eren negades. Trenta anys 

després, ja en plena democràcia, es tornen a reunir, i de nou emergeix la traïció als 

principis que havien guiat la seua joventut. Dénia s’hi connota amb apreciacions 

contradictòries: refugi, paradís perdut, provincianisme, corrupció i depredació ur-

banística, epítom, al capdavall, de la deriva de la societat espanyola en el trànsit de 

la dictadura a la democràcia. 

El 2007 Rafael Chirbes publica Crematorio, la novel·la que li valgué el reconei-

xement i la popularitat —amb la col·laboració de la sèrie televisiva— que fins ales-

hores se li havia negat. Passà de ser un autor de culte a ser un autor àmpliament  

1 La bona lletra, traducció de Carles Mulet, Gandia, Lletra Impresa, 2018
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reconegut. De nou, com s’esdevenia amb La buena letra, l’ambientació és totalment 

valenciana, ara amb la fantàpolis de Misent, que havia introduït en Los disparos del 

cazador. Emblema de les ciutat turístiques valencianes —amb la ciutat de Dénia 

com a referent més plausible—, és a Misent on el constructor Rubén Bertomeu 

ha amassat la seua fortuna immobiliària, basada en l’urbanisme salvatge i en la 

col·laboració de la màfia russa. La mort de Maties, germà de Rubén, desencadena 

tota la trama. Maties ha volgut salvar una parcel·la del territori, i s’ha retirat a la 

muntanya, a Benalda —Beniarbeig?— a conrear la terra. Rubén, com tants altres 

personatges de Chirbes, ha perdut els principis pel camí, i Maties li ho recorda.  

En una conversa amb Federico Brouard, escriptor que inevitablement evoca el ma-

teix Chirbes, Maties descriu inapel·lablement la situació: 

Dices que quieres irte de Misent, pero que no sabes adónde. Qué han hecho con 

todo, te lamentas, enseñándome las grúas que se levantan junto al mar, las que 

sigues viendo desde tu casa. Te digo: No es mal tema para una novela. La guerra 

del fin del mundo. O sencillamente, el fin del mundo. 

En la orilla, publicada el 2013, clou la presència valenciana en la novel·lística 

de Chirbes. Ací Misent esdevé Olba, poble petit de filiació molt més senzilla, i el 

protagonista no serà un constructor d’èxit, tot i que la seua presència planarà sobre 

la trama, sinó Esteban, el propietari arruïnat d’una fusteria. Al voltant de la seua fi-

gura orbitaran una munió de personatges: els empleats, principals damnificats per 

la fallida de les empreses de construcció; els amics, triomfadors i sobrats, son pare, 

malalt d’alzèimer, represaliat de la guerra civil; Liliana, l’assistenta colombiana, per 

qui sent un afecte paternal, i un llarguíssim etcètera on es troba representada bona 

part de la societat. Tal com s’esdevenia en Crematorio, Chirbes hi fa servir algun 

element del thriller. Si allí era la relació amb la màfia russa i el món de la prosti-

tució, en aquest cas serà la troballa d’uns cadàvers a la marjal, símbol perfecte de 

la putrefacció de la societat que en viu a tocar. En un dels personatges, Francisco, 

Chirbes projecta irònicament la seua condició d’escriptor, tot capgirant-ne la bio-

grafia. Aquest fragment la resumeix admirablement: 

[...] porque el estatus de su familia se consideraba elevado en el pueblo, pero de 

un modo más bien confuso; del origen de esa posición (papá-falange: pistola, 

requisas, mercado negro, saltos por los peñascales detrás de los peñascales, de-

trás de famélicos espantapájaros cubiertos de harapos) resultaba conveniente no 

hablar con la media docena de familias acomodadas por herencia, por tradición, 

las llamadas buenas familias de toda la vida de Olba.
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Com hem pogut observar, la temàtica valenciana té una importància creixent 

en les ficcions de Rafael Chirbes, que va de l’evocació dels orígens familiars i la 

trajectòria biogràfica al protagonisme absolut en les dues darreres novel·les. Però  

la informació sobre el tema restaria incompleta si no rastrejàrem també les refle-

xions que va dedicar-hi en els seus diaris i en la seua obra assagística. 

El 2021 Rafel Chirbes va publicar el primer volum del seu diari, A ratos perdi-

dos. Especialment rellevants són, per al tema que ens ocupa, els comentaris que 

dedica a la llengua i la literatura catalana. Chirbes hi demostra tenir-ne, com en 

d’altres ocasions —l’esmentada entrevista amb Josep Bertomeu— un bon conei-

xement. Ens interessa especialment la part del diari posterior a la seua arribada a 

Beniarbeig, el 1999. El retorn a un poble valencianoparlant li suscità una sèrie de 

reflexions sobre la contradicció íntima d’escriure en una llengua i parlar en una 

altra. A partir de la lectura de El mut de la Campana de Josep Lozano, reflexiona 

sobre la felicitat que deu produir escriure en una llengua materna marginada, «el 

placer psicoanalítico de nadar en el líquido amniótico de la lengua materna» que 

a ell, valencianoparlant que escriu en castellà, li és negat. Suposa que el fet de trac-

tar-se d’una llengua amenaçada deu acréixer aquest plaer, que deu anar acompa-

nyat d’un cert estranyament davant de la conversió de la llengua popular en llen-

gua literària. Com a contrapartida, argumenta que el fet d’escriure en una llengua 

diferent a la materna, i que el canvi lingüístic es produïra aviat, l’immunitza contra 

l’excés sentimental en què sovint s’incorre en les evocacions infantils lligades a la 

terra, la gent i el paisatge que ens han vist créixer.

Al capítol «De lugares y de lenguas» d’El novelista perplejo (2002), Chirbes  

recalca la sobredeterminació ideològica d’aquest conflicte lingüístic, en tant que el 

castellà és la llengua dels vencedors, dels opressors, i que està «contaminado por  

el Siglo de Oro, por los mayúsculos vocablos de Dios, Patria y Honor». Aques-

ta contradicció íntima el neguiteja —«algo que me desazona»—, i el fa fins i tot 

dubtar de l’eficàcia testimonial de la seua obra, si les novel·les que transcorren en 

part en els paisatges de la seua infància —La buena letra, Los disparos del cazador,  

La larga marcha, a les quals podríem afegir les posteriors Los viejos amigos, Cre-

matorio i En la orilla—, «ayudarán a trazar el mapa [...] de este país o si estarán 

emborronándolo». I això, en un escriptor com ell, que ha fet de la vivisecció de la 

realitat la seua divisa, no és una preocupació menor.

El País València, i en especial el seu poble Tavernes, representen, per damunt  

de tot, l’enyor d’una infància mutilada per la prematura mort del pare i la con-

següent emigració castellana. Aquesta idea prolifera en altres textos seus. Així en  
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Mediterráneos, en el capítol titulat precisament «Añoranza de alguna parte», Chir-

bes recorda la lectura que, sent encara xiquet, va fer de les pàgines d’Arroz y tartana 

en què Blasco Ibáñez descriu el mercat de València. La sensualitat i abundància 

de la descripció contrasta amb l’àrida espiritualitat castellana: «Leí las páginas de 

Blasco en una ciudad castellana, y me trajeron, quizá por vez primera en la vida, 

un sentimiento que luego me ha acompañado en tantas ocasiones: la añoranza de 

pertenecer a alguna parte». 

Tanmateix, i retornant al seu diari, la calidesa que provoca en ell el retrobament 

amb la terra i la llengua materna es refreden ràpidament. Ho manifesta en l’entrada 

dedicada a les festes de Beniarbeig. 

Viven satisfechos en su deriva hacia lo peor. Allà ellos. Al principio me sedujeron 

las palabras de la lengua materna, el tono de voz, los cuerpos que eran cuerpos 

que parecían sacados del pozo de mi infancia, cierta manera de estar en el mun-

do, pero no he tenido tiempo para hacerme la ilusión de que recuperaba algo de 

ese brillo, de que volvía a él. Lo que el amago de convivencia aquí me ha echado a 

la cara es el conjunto de razones por las que nunca quise vivir en esta puta tierra. 

Poc després perfila el perquè de la seua ràbia: 

Qué respeto puede merecer un pueblo que ha convertido el paraíso que le re-

galaron (lo era en su pobreza, lo conocí) en un albañal infecto. Se han follado a 

los ángeles que ha mandado el Señor. Les queda tragarse la lluvia de fuego, que 

donde estuvieron (donde están) quede solo una negra y maloliente mancha, en-

tre bituminosa i azufrada. 

Al capítol «El tamaño de las coses», inclòs dins de Mediterráneos, torna sobre el 

tema. Per a ell, la Marina Alta constitueix el seu 

particular metro de platino e iridio con el que medir el tamaño y también la cali-

dad de lo existente [...]. En un tiempo lejano, el tamaño de estos olivos, naranjos, 

viñedos, almendros y algarrobos, alterado de vez en cuando por un bosquecillo 

de pinos y eucaliptus, sobre el que emergen la elegante flecha de una araucaria y 

el tejado de un viejo caserón, se me ofrecen como la medida correcta del entor-

no humano, y el ritmo pausado, ya al mismo tiempo industrioso, de la vida de 

los hombres de esta comarca, el que debía mantener para acabar convertido en 

pequeño, saludable y longevo dios. 
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El paradís, però, ha sucumbit a l’epidèmia de la depredació urbanística, i no pot 

evitar fer còmplices d’aquesta profanació els homes que l’habiten. És de la ràbia 

contra aquesta suïcida profanació d’on naixen les seues obres cimeres: Crematorio 

i En l’orilla. Una magnífica venjança literària. 

I si hi ha una ciutat que simbolitza com cap altra l’urbanisme salvatge, aquesta 

és Benidorm. A Mediterráneos li dedica un capítol —«Desde el estado de benes-

tar»– que podríem qualificar de sorprenent, pel seu to desacomplexat i pragmàtic. 

En compte de lamentar la desaparició del Benidorm primigeni, s’esmerça a dis-

seccionar, des de la talaia privilegiada d’un hotel enfront del mar, «la etiología del 

hombre en la era postindustrial» i a reflexionar sobre la seua «renovada vacación 

de mamífero migratorio». Com si d’un capítol de National Geographic es tractara, 

observa els costums dels jubilats que hi acudeixen en onades imparables des de tot 

Europa, com les falenes a la llum, amb una obstinada voluntat de gaudir dels dar-

rers anys de vida, «conservados por el celofán protector del sol, por la belleza inne-

gable de aquella luz que les quitaba el miedo de saber que había una sombra que los 

esperaba escondida detrás de la esquina». Benidorm s’ofereix generós i hospitalari 

per a tots ells, com a emblema de l’hedonisme i la superficialitat postmoderna. A 

Benidorm, conclou Chirbes, 

todo es modesta y exactamente lo que es, nada se adorna con un discurso ideo-

lógico que acreciente sus plusvalías, y la más pura intrascendencia se manifiesta 

con irreprochable impudor y se ofrece a unos precios fuera de competencia, pro-

longando sin solución de continuidad lo que aparece del otro lado de la pantalla 

del televisor en gozoso cumplimiento del Estado de bienestar.

Acabem ací aquesta lectura, en clau valenciana, de l’obra de Rafael Chirbes. 

Tant en les seues novel·les, com en els seus assajos i diaris, Rafael Chirbes ha es-

tat un dels que millor ha ficcionat la història i la societat valenciana recent. Un 

dels seus més lúcids cartògrafs. La postguerra, la transició i la crisi econòmica en 

què vivim instal·lats troben a les seues pàgines una translació irrenunciable. En 

aquest paper preteníem tan sols recordar-ho, i retre-li, de passada, el merescut 

homenatge. ’
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Simona Škrabec

De què parlem quan parlem de l’aversió
als catalans?
El cas de Mario Vargas Llosa

The four of us were sitting around this kitchen table 
drinking gin. It was Saturday afternoon. Sunlight filled 
the kitchen from the big window behind the sink. 

Raymond Carver, 2009

El 1981 es va publicar la col·lecció de contes breus de Raymond Carver amb la qual 

aquest autor va començar a emergir de l’anonimat, de la seva difícil existència que 

ell mateix va documentar tan bé. És prou conegut que Gordon Lish, que aleshores 

treballava per a l’editorial Alfred A. Knopf, va intervenir d’una manera decisiva 

en el manuscrit i entre moltes altres coses va canviar també el títol del relat que 

Simona Škrabec (Ljubliana, Eslovènia, 1968), és assagista, crítica literària i traductora. Viu 
a Barcelona des del 1992. Entre 2014 i 2020 fou presidenta del Comité de Traducció i Drets 
Lingüístics del PEN Internacional. El 2013 fou professora invitada a la Universitat de Stanford. 
A hores d’ara és professora associada de literatura a la UOC i la UPF i de traducció a la UAB.  
Ha publicat, entre altres, els llibres L’atzar i la lluita (Afers, 2005), Una pàtria prestada (PUV, 
2017) i Torno del bosc amb les mans tenyides (L’Avenç, 2019)

Dossier
Del diàleg a l’anatema. 

Els intel·lectuals espanyols davant les «altres» cultures
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donaria nom al llibre. «De què parlem quan parlem de l’amor» havia nascut de la 

ploma de l’autor com un relat sobre els «Principiants» (Carver, 2009). El que és tan 

extraordinari en aquest conte que ha suscitat rius de comentaris i alguna adaptació 

cinematogràfica és que en una escena aparentment tan anodina com és la conversa 

de dues parelles que passen juntes una tarda de dissabte asseguts a la taula de la 

cuina s’obren esvorancs, i mai arriben a poder definir l’amor. Tampoc l’odi, és clar. 

Però els escriptors de vegades, al contrari d’aquella enorme tendresa per tot el 

que és humà de Carver, pretenen que poden imposar les seves definicions, dir què 

val la pena i què ha de ser rebutjat, què mereix la glòria i què ha de ser ridiculitzat, 

o bé prohibit, segons les possibilitats. 

El cas de Mario Vargas Llosa no és pas un cas aïllat, però destaca per l’energia 

invertida en l’empresa d’esdevenir un personatge públic influent i impune preci-

sament per l’aval que li han proporcionat les seves obres literàries. La lògica més 

elemental ha estat aquí invertida: ja no esperem d’un autor que sigui un guia, un 

mestre de pensar, un exemple de com trobar entre els esculls almenys un passatge 

precari. La literatura es aquí un fet per celebrar, un repte assolit, una condecoració. 

Escriure novel·les significa sobretot crear històries que fan empal·lidir la mateixa 

realitat. El relat ha de ser més convincent i més creïble que no pas la conversa anodi-

na, amanida amb uns gotets de gin, com proposa Carver. «Al cavaller li tallen el cap 

tantes vegades com calgui per al relat», ironitzava en una conversa on tot va comen-

çar —podríem dir—, Gabriel García Márquez davant l’entrevistador Mario Vargas 

Llosa, a l’aulari ple de gom a gom de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat 

Nacional d’Enginyeria, a Lima, el setembre de 1967 (García Márquez, 2021: 48).1

Les històries pensades i escrites a la manera de les gestes cavalleresques li han 

aportat a Vargas Llosa milions de lectors, centenars de traduccions i tota mena de 

premis. La seva carrera literària està notòriament marcada precisament pels focus 

dels mitjans de comunicació, que avui substitueixen les corones de llorer. Les pa-

raules d’aquest autor tan venerat reverberen gràcies a la maquinària dels mitjans 

hispànics de tal manera que ens sembla que la seva veu potent és una de les puntes 

de llança de l’operació del desprestigi de Catalunya. Però en el fons, la qüestió cata-

lana és un petit incident en aquesta carrera meteòrica, un de tants assumptes còmo-

des dels quals s’ocupa. Catalunya és un assumpte còmode perquè és fàcil endevinar 

què cal dir en cada ocasió, quins manifestos anticatalans ha de signar i quina mena 

1 Si no s’indica al contrari, totes les traduccions de citacions i títols són meves
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d’opinió espera tant el públic àvid de consignes com el poder. Mario Vargas Llosa  

és un sismògraf més que no pas un autor, no és un pensador original. Recull les idees 

del temps, n’extreu aquells accents que ajudaran a consolidar-lo com un intel·lec-

tual que representa allò que la gent vol sentir —i tanmateix no sempre s’atreveix a 

dir. L’escriptor articula així en veu alta els pensaments reprimits d’una societat oc-

cidental a la qual li cou l’orgull ferit. Recull el lament per uns canvis que pensen que 

no s’haurien hagut de produir mai. És un líder de la contrarevolució, algú que té la 

mà trencada a transformar les idees deutores d’idearis caducs en eslògans que casen 

—aproximadament— amb el llenguatge políticament correcte del nostre temps.2

Guardem a la memòria només una frase d’un dels seus primers discursos de 

triomfador literari. A «La literatura és foc», que va pronunciar el 1967 a Caracas als 

seus trenta-un anys, va dir: «La literatura pot morir, però no serà mai conformis-

ta.» Després de més de cinquanta anys de carrera ininterrompuda, què significa per 

Vargas Llosa aquest inconformisme?

Els amics que s’han dissipat entre les ombres

«Els idiomes oficials són l’anglès, el francès i el català» anunciava el fulletó del con-

grés del PEN Internacional a Barcelona per Sant Jordi de 1992. Aquest detall del 

programa va proporcionar una excusa per a un estirabot de la premsa espanyola, 

que es va queixar per l’absència de la llengua de l’Estat: «Ja és curiós que els escrip-

tors castellans que hi participaren fossin convidats pel Centre Català i que, per con-

tra, els responsables de despertar el PEN Espanyol d’una migdiada que depassa la 

dècada no es presentessin a Barcelona el dia que calia donar la cara», escrivia Isidor 

Cònsul als apunts manuscrits que fan el balanç provisional del congrés (Cònsul, 

1992). Els estirabots per la concepció centralista de la cultura a Espanya en contrast 

amb l’amplitud de mires d’una xarxa com la del PEN han estat prou freqüents al 

llarg dels cent anys d’existència de l’organització. 

L’11 de gener de 1923, Josep Millàs-Raurell va escriure al president del PEN 

John Galsworthy, abans de la primera trobada internacional a Londres el mes de 

maig d’aquell mateix any, amb una explicació important: 

2 Referint-se al Manifiesto de los libres e iguales (2014), Ignacio Sánchez-Cuenca apunta: «Els 
intel·lectuals, però, segueixen les tendències en el terreny de les idees amb la mateixa coordi-
nació i falta de sentit que els estols d’estornells que fendeixen l’aire. Són capaços de detectar 
amb gran precisió d’on bufa el vent. Si els anys setanta tocava ser revolucionari i en els noranta 
conservador i escèptic, així ho fan tots, doncs.» (Sánchez-Cuenca, 2016: 83)
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Ens agradaria que el PEN considerés el nostre grup de Barcelona com els repre-

sentants de la nació catalana i que la delegació catalana —com una condició 

sine qua non— fos absolutament separada de l’espanyola. Com bé sap, el nostre 

problema nacional és una qüestió cultural i per això mateix no podem veure’ns 

representats per la delegació espanyola perquè ells representen una altra cultura. 

(Subirana, 2011: 62). 

I és cert que el maig de 1923 els escriptors catalans van participar com iguals 

entre iguals al sopar inaugural a Londres. «Madrid» i «Barcelona» tenien taula se-

parada al costat dels altres onze centres. La diplomàcia del PEN, aquest àgil guant 

que sap esmorteir tensions i alhora mostrar un camí possible, va col·locar ja en el 

primer sopar els estats que admetien la seva multiculturalitat com Txecoslovàquia 

i Bèlgica amb el seu nom propi. I l’estat que negava aquesta possibilitat —Espa-

nya— es va quedar amb els noms de les dues ciutats que representen d’una manera 

atenuada les tensions culturals latents: «Durant molts anys, en els registres de la 

seu anglesa —ho he comprovat personalment— deia “Spain, Madrid” i “Spain, 

Barcelona”. Va costar molt que nosaltres hi fóssim com a “Catalan Centre”, però 

ho vam aconseguir!» (Artís-Gener, 1978: 67).

La solució d’anomenar els centres amb els noms de les capitals va arrelar per-

què així s’evitaven moltes controvèrsies. La revista PEN News de 1933 ja incloïa 

els següents desdoblaments: al Canadà existien Montreal i Toronto, a Iugoslàvia 

Ljubljana, Zagreb i Belgrad, a Escòcia (sic) Edimburg i Glasgow, a Suïssa Basilea, 

Ginebra i Zuric. El policentrisme afectava també les cultures monolingües, a Ale-

manya hi havia centres a Berlin, Freiburg i Hamburg, a Sudàfrica, Cape Town i 

Johannesburg, i als Estats Units, Nova York, Chicago i San Francisco.3

3 A aquesta laxa sistematització d’estructura organitzativa hi hem de sumar la importància 
que han tingut des dels inicis els centres no territorials, és a dir, els centres que aglutinaven els 
escriptors disseminats per la naturalesa de la mateixa cultura, com va passar amb el PEN Ídix 
en els anys trenta, o bé són els escriptors kurds avui dia, que malden per unir la llengua i la 
cultura dividides entre diversos estats i internament encara poc cohesionades. També cal tenir 
presents els centres d’autors exiliats, que encara avui fan una funció fonamental de permetre la 
supervivència de cultures amenaçades en els seus territoris originals. Potser el cas més extraor-
dinari són els escriptors del Tibet, una cultura que ha desplaçat el seu centre a Dharamsala, al 
nord de l’Índia, i des d’allí ha aconseguit construir un veritable estat sense estat, increïblement 
vivaç. Hi ha evidentment el cas del PEN Esperanto, que abraça simplement aquesta gran espe-
rança d’una llengua que podria superar les divisions lingüístiques i també hi ha centres com 
el PEN Trieste o bé el PEN San Miguel de Allende que realment existeixen a causa d’aquestes 
ciutats atípiques i no els podem considerar simples representants de l’estat en el qual es troben
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El juliol de 1964, Batista i Roca va informar en una carta a Marià Manent so- 

bre un incident produït durant el congrés a Suècia amb l’ambaixador espanyol,  

que es va posar en contacte amb els organitzadors amb la intenció d’explicar- 

los que «Catalunya no existeix». L’ambaixada va voler pressionar tant el secretari 

general del PEN Internacional, David Carver, com l’escriptor José Luis Cano, invi-

tat com a observador al congrés per començar a preparar precisament la revitalit-

zació del centre espanyol. «En Cano anà a l’ambaixada i tornà dient que hauríem 

d’ésser un centre d’escriptors exiliats o una secció del Centre Espanyol» (Cònsul, 

2003: 333). Abans i tot que el centre PEN Espanyol fos realment creat, la intenció 

espanyola de canviar les regles del joc dins del PEN Internacional ja era a l’agenda 

política. El 1964, les conseqüències van ser ben diferents de les intencions, l’ambai-

xador no va sortir-se’n. Carver va aprofitar una trobada a Avinyó per retre visita 

també a Barcelona i assistir al sopar de la Nit de Santa Llúcia de 1965, un esdeve-

niment que va ajudar a «trencar tants anys de claustrofòbia» segons Batista i Roca 

(Cònsul, 2003: 333). Amb aquests contactes es va posar la primera pedra per re-

construir la xarxa del PEN Català a l’interior.

Un incident semblant es va repetir a l’octubre de 1978 a Barcelona, just abans 

de la conferència internacional que es va celebrar a la Fundació Miró. Els diaris 

estatals es van encendre al voltant de la qüestió de si l’espanyol també havia de 

ser present en aquesta reunió. La conferència no tenia cap possibilitat de prendre 

acords a nivell internacional. Es tractava d’una conferència de caràcter extraordi-

nari, amb relativament poca participació de delegacions, i no d’un congrés anual, 

que és quan es reuneix l’assemblea del PEN Internacional en sessió formal. La re-

unió de Barcelona no podia posar a votació, doncs, cap proposta per ser llavors 

validada formalment. I aquest és un fet que cal comprendre d’entrada perquè a 

Barcelona no es podia decidir si l’espanyol podia convertir-se en la tercera llen- 

gua de treball del PEN Internacional, al costat de l’anglès i el francès. Una propos-

ta com aquesta s’havia de debatre en un congrés i havia de ser proposada per un  

centre ja existent i reconegut per l’Assemblea del PEN Internacional, cosa que no 

era el cas del PEN Espanyol a l’any 1978.

El 1978, el debat realment no era sobre la possibilitat de convertir l’espanyol en 

una llengua de treball del PEN Internacional, sinó demostrar, amb pressions poc 

nobles, que Barcelona era una ciutat bilingüe i que els membres del PEN Català 

simplement havien d’acceptar aquest fet, reduint la cultura catalana de nou a una 

presència ornamental o folklòrica (Barral, 1978a, 1978b). Palau i Fabre, el presi-

dent del centre català, no va trobar comprensió ni tan sols en les pròpies files, els 

altres col·laboradors sabien prou bé que d’una confrontació tan directa amb l’espai 
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mediàtic espanyol mai en podria sortir cap resultat.4 Però, des d’una perspecti- 

va més històrica, em sembla que cal donar-li la raó a aquest arrauxat poeta. 

Qui va provocar l’incident va ser la delegació espanyola, sense que l’aleshores 

president del PEN Internacional, Mario Vargas Llosa, fes res per impedir-ho. No 

es van poder contenir, no van saber veure que tres anys després de la caiguda d’un 

règim que li era tan hostil, la cultura catalana mereixia suport i solidaritat. 

L’origen de l’afer es troba en una veritable filtració a la premsa que es va pro-

duir arran del congrés d’aquell mateix any a Estocolm. Les sessions de l’Assem- 

blea del PEN Internacional són, com és comprensible en una organització que  

tracta assumptes tan delicats, estrictament confidencials. No hi ha cap possibilitat 

que els periodistes tinguin accés a les sessions de l’Assemblea. Tots el delegats sa-

ben que hi poden debatre lliurement les qüestions més espinoses i compromeses 

perquè estan dins d’un cercle intel·lectual capaç d’assumir amb confidencialitat 

els debats d’aquest ordre. Un cop preses les decisions i els acords, i confirmats per 

votació de l’Assemblea, llavors es divulguen a través de comunicats de premsa. 

Aquest funcionament és bàsic per poder assegurar un espai de llibertat d’ex-

pressió on les delegacions que provenen de països autoritaris i reporten els seus 

problemes no hagin de témer per la seva seguretat. Violar la confidencialitat i di-

vulgar les qüestions i deliberacions mantingudes en els debats interns d’un congrés 

PEN sense autorització prèvia de l’Assemblea és un acte gravíssim que pot provocar 

la persecució —empresonament i també mort— no només de persones indivi-

duals, sinó de col·lectius molt grans. Per a tots els delegats que acudeixen a una 

cita d’aquesta naturalesa amb un mínim sentit de responsabilitat, el respecte a la 

confidencialitat dels debats interns és un dels principis més inviolables. 

Aquest respecte de l’Assemblea cap a les delegacions de cultures perseguides ha 

protegit durant tot el franquisme també els enviats catalans. Avel·lí Artís Gener, 

rememorant els anys d’exili més dur, recordava en un article poc abans de la tro-

bada de 1978: «Delegats que anaven d’amagat a la crida, sovint amb una sabata i  

una espardenya, es jugaven, en tornant, anar a la presó si se sabia d’on venien i què 

havien denunciat» (Artís-Gener, 1978: 66). El 1978, la delegació catalana que va 

assistir al Congrés d’aquell any a Estocolm certament no va anar a la presó, però  

4 «La cosa, pel meu gust, es desorbita i se les carrega de valent el president. En Tísner, amb 
poca pietat i amb molta ironia, el titlla davant el personal de ‘personalisme exacerbat’, propi 
d’un ‘il·luminat’, de ‘mal geni’ amb qui és impossible de treballar en equip. En un moment 
donat tothom és dimitit menys en Palau, que s’ho ha pres, pel que es veu, molt a pit.» (Pi de 
Cabanyes 1980: 238)
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a causa de l’esmentada filtració a la premsa dels debats interns del congrés a Suècia, 

es va produir una autèntica tempesta, que es va tancar amb la dimissió de Josep 

Palau i Fabre, el president de l’entitat. 

La nota oficial del PEN Català arran de la conferència internacional de 1978 diu: 

«El Centre Català del PEN no pot creure que el telegrama que ha difós l’agència EFE 

hagi emanat del PEN Internacional, ni, lògicament, del Centro Español». El telegra-

ma que van publicar la majoria dels diaris d’abast estatal va provocar «l’atac més 

ferotge que la intel·lectualitat catalana ha rebut després del franquisme» (Broch, 

1978: 10-11). Qui va ser responsable d’aquesta filtració? Qui va promoure «aquesta 

maniobra a gran escala, que volia que el castellà fos la llengua cooficial» de l’encon-

tre d’escriptors a Montjuïc el 1978? (Artís-Gener, 1978: 68).

El telegrama difós per l’agència EFE podria perfectament haver estat filtrat pel 

mateix president del PEN Internacional, l’esmentat Mario Vargas Llosa. És una sos-

pita, no en tenim la prova, però «com a president del PEN li feia un goig enorme 

l’organització del fantasmagòric Centre Espanyol, agrupació misteriosa, que tan 

aviat existia com no era sinó una simple ficció de paper» informa Tísner sobre el 

congrés de Sidney el desembre de 1977, on van viatjar ell mateix, en companyia 

de Vargas Llosa i l’observador d’un possible PEN Espanyol que encara s’havia de 

fundar, Juan José Armas Marcelo, «que en aquell temps feia una copiosa biografia 

del brillant peruà» (Artís-Gener, 1992: 6-8). Vargas Llosa va ser president del PEN 

Internacional del 1977 a 1979 i en aquest temps, testifica Tísner, «m’aconsellava i 

em suplicava que ens deixéssim de romanços, que féssim un sol centre peninsular i 

que l’envigoríssim entre tots amb seccions vernacles» (Artís-Gener, 1992: 7).

Quan es va celebrar aquell mateix any 1978 el 43è congrés a Estocolm, amb el 

títol prou curiós «Literatura en disfressa», el PEN Espanyol no havia estat fundat 

de nou. El centre espanyol va assistir per última vegada al congrés de París el 1937, 

però no va mantenir la continuïtat ni s’havia reconstituït encara tres anys després 

del canvi de règim a Espanya. La idea d’una re-fundació, però, era ben present i amb 

aquesta intenció va ser invitada a Estocolm una àmplia delegació com a observadors. 

El nombrós grup, presidit per José Manuel Caballero Bonald, va registrar el nom 

de PEN Club Español com a associació davant del Ministeri de l’Interior espanyol a 

final d’octubre de 1978, just després de la conferència a Montjuïc, però no van pas 

intentar la integració en la xarxa internacional en el següent congrés ni més tard 

tampoc. Durant dècades, diverses iniciatives de revitalització tampoc van prosperar, 

cap d’elles va aconseguir convertir-se en un centre que fos formalment admès davant 

l’Assemblea del PEN Internacional. El PEN Espanyol va aconseguir ingressar com a 

membre ple de l’organització tot just el novembre de 2003, quan sota la presidència 
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del mexicà Homero Aridjis, «Espanya va ser admesa per aclamació a l’Assemblea» 

(Rodríguez Cañada, s. d.). Tampoc aquest projecte, liderat per Basilio Rodríguez 

Cañada, no es va consolidar. L’any 2018 al 84è congrés a Pune, Índia, el PEN Espanyol 

va ser formalment exclòs de la xarxa per haver estat inactiu a nivell internacional més 

de deu anys i també a causa la poca transparència del funcionament de l’associació. 

El 1978, l’editorial de Diario 16 feia un comentari enverinat contra la postura de 

Palau i Fabre perquè havia declarat a Estocolm que l’espanyol era la llengua d’un 

Imperi que havia subjugat totes les altres llengües peninsulars. A aquesta denúncia, 

els editors del diari responien: «Ho llegim i no ens ho podem creure. El primer 

que hauria de saber senyor Palau és que els imperis, s’expressin com s’expressin, 

no tenen llengua (sic!). La opressió és muda (sic, de nou!), perquè ignora qualsevol 

llenguatge que no sigui el de la violència» (Broch, 1978: 10-11).5

En aquest context, un dels casos més commovedors —i també alliçonadors— 

és la creació del PEN Chiapas Pluricultural que va ser admès per l’Assemblea del 

congrés, celebrat inevitablement de manera digital, de 2020. Després de dos anys 

llargs de converses i diverses reunions, els membres d’aquesta comunitat literària 

van expressar el seu desig de no ser considerats ni un PEN Maia i ni tan sols el 

PEN Maia i Zoque, per incloure també el nom d’una altra cultura indígena que 

comparteixen el territori amb diverses llengües maia, però també incloure ex-

pressament els autors de Chiapas que escriuen en espanyol. La repressió brutal 

que han patit les cultures indígenes està relacionada amb el fet que no tenien dret 

d’utilitzar la llengua espanyola en cap lloc públic ni en cap circumstància. Eren 

els capatassos que aprenien unes poques ordres en tseltal o tsotsil [cal escriure 

aquestes llengües amb la grafia «ts» perquè aquesta és la manera que s’ha adoptat 

5 La llista d’altres reaccions podria ser aquesta: Joan Anton Benach, «Palabras veniales. El 
PEN, en paz y concordia», El Correo Catalán (14-10-1978). J. J. Armas Marcelo, «43 Congre-
so internacional del PEN», Triunfo (17-06-1978). Carlos Barral, «El PEN y las escoceduras», 
Cuadernos para el Diálogo (07-07-1978). Francisco Caparrós, «Palau, presidente del PEN  
catalán. Una tercera lengua oficial sería un gravamen económico», Diario 16 (13-10-1978). 
José Esteban, «El PEN español, en Estocolmo», Cuadernos para el diálogo (17/22-06-1978). 
Llibert Ferri, «El no dels catalans a Estocolm», Mundo Diario (11-10-1978). Patrícia Ga-
bancho, «El Price-Congrés: Poble que cobra sa llengua», Noticiero Universal (10-10-1978). 
Blai Romagosa, «PEN Internacional se reúne en Catalunya en octubre», Destino (29-06/05-
07-1978). Oriol Pi de Cabanyes, Llibre d’hores (1975-1978). Fulls de dietari, Barcelona, Laia, 
1980, pp. 238-241 (18-6-1978). Josep Francesc Valls, «El PEN pasó por Barcelona, cuarenta 
y ocho años después. Palau i Fabra no se retracta de nada de lo dicho en Estocolmo», Destino 
(19-05-1978). Josep Francesc Valls, «Otoño 1978. Barcelona, sede de la Conferencia del PEN 
Club Internacional», El Noticiero Universal (10-10-1978)
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per desvincular-les del colonial «tz» derivat de l’espanyol] per comunicar-se amb 

ells, però els peons esclavitzats no tenien dret ni tan sols de respondre amb un 

mot «humà».6 Amb la privació de l’aprenentatge de la llengua de dominació, van 

quedar exclosos, «muts», i amb això exposats a una violència ferotge. A Chiapas  

el 2020, si es creava una organització d’escriptors que poguessin sentir pròpia,  

necessitaven que les seves llengües tinguessin reconegut el dret formal de po-

der-se comunicar amb els autors espanyols d’igual a igual. I com que la cultura 

dels maia és una cultura de convivència i de no agressió, en la seva concepció de 

l’entorn, tot el que conviu en un espai, ha de ser integrat i capaç de comunicar-se.

Sabent tot això, podem veure com la maniobra de 1978 no podia haver impul-

sat de cap de les maneres l’estatus d’espanyol com a tercera llengua oficial d’acord 

amb els procediments del PEN Internacional. L’espanyol, de fet, ja havia estat uti-

litzat com a llengua de treball a l’històric congrés de Buenos Aires el 1936, on a 

causa d’una gran afluència del públic local —les sessions no van ser tancades— es 

va imposar aquesta imperiosa necessitat i les traduccions es van haver d’improvisar 

al lloc mateix. Després, el Comitè Executiu, va tenir amplis debats sobre la con-

veniència d’una ampliació de llengües que s’utilitzen als congressos i es va acabar 

decidint que no era convenient perquè tota aquesta traducció frenètica impedia 

una comunicació fluïda. Cal tenir present que aleshores les cabines de traducció 

simultània encara no existien i tots els discursos s’havien d’anar repetint consecu-

tivament en les llengües acordades (Col·lecció Digital, HRC). 

L’espanyol es va convertir en una llengua més de les sessions oficials tot just el 

1996 al congrés de Guadalajara, Mèxic, i un dels ponents que va proposar-ho va ser 

Carles Torner, representant català i llavors president del Comitè de Traduccions i 

Drets Lingüístics, que en la seva intervenció va insistir que l’única raó acceptable 

per incloure aquesta llengua de treball a l’assemblea de delegats era que, sense ella, 

no poden tenir representació els centres PEN d’Amèrica Llatina. I això era impor-

tantíssim, perquè el desig de l’organització era que l’espanyol sigui un pont perquè 

les literatures indígenes d’Amèrica facin el pas d’entrar al PEN Internacional.7

L’espanyol realment va esdevenir útil, fins i tot imprescindible, en les troba- 

des del PEN Internacional simplement perquè és la llengua vehicular que facilita la 

6 Les obres de Rosario Castellanos, ambientades a Chiapas, són un poderós testimoni d’aques-
tes desigualtats
7 Per iniciativa de Glòria Guàrdia, es va crear al mateix congrés de Guadalajara una Fundació 
Llatinoamericana del PEN per promoure la creació de centres PEN i la seva participació en la 
xarxa internacional
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comunicació en un espai enorme, l’Amèrica Llatina, amb greus problemes estruc-

turals, que han de ser sempre de nou abordats i debatuts. I si algun repte té el PEN 

Internacional en els anys a venir és facilitar aquesta inclusió directa als debats i la 

participació a molts altres espais del món on l’accés al coneixement de l’anglès, el 

francès, o l’espanyol, és pràcticament impossible. Aquestes tres llengües són llen-

gües pont, i sovint són completades amb molts altres idiomes de dominació com 

l’àrab, el rus o el xinès, per arribar a sentir la veu de tots aquells que pateixen. El 

PEN és una organització que escolta el sofriment i procura fer-se càrrec de les in-

justícies, no un fòrum on «és obligatori traduir a la nostra llengua (sic) totes les po- 

nències, intervencions, actes, etc.» (Rodríguez Cañada, s. d.). Les llengües de treball 

del PEN són un mitjà per arribar més enllà de les fronteres, per facilitar i obrir els 

accessos als debats, en cap sentit la seva utilització és una «obligació» ni pot ser 

considerada una imposició. 

A la trobada a la Fundació Miró l’octubre de 1978, Mario Vargas Llosa va pro-

moure també la creació del PEN Llatinoamericà, amb seu a Barcelona, com tes-

timonia una carta del 12 d’octubre (sic, també) de 1978, custodiada a la Fundació 

Josep Palau i Fabre a Caldes d’Estrac.8 Hi podem llegir, en català, entre altres afir-

macions també aquesta:

Avui, la situació legal i laboral d’aquesta comunitat intel·lectual és irregular i 

aberrant. Oficialment, no són ni exiliats, ni refugiats, ni residents, sinó turistes. 

Fins ara han estat tolerats. Però actualment, una sèrie de normatives governa-

mentals fan perillar el seu futur en aquest país. Massa sovint els documents exi-

gits per les autoritats són quasi impossibles d’aconseguir.

La nota resumeix que es tem que tots ells puguin ser considerats «delinqüents 

subversius» ja que s’havia insinuat que la residència a Espanya hauria de depen-

dre «de l’anterior actuació política de cada individu en el seu país d’origen». Per 

això demanen als delegats reunits a Barcelona el 1978 que volguessin «gestionar 

davant les autoritats pertinents de l’Estat espanyol una solució». Però «l’adhesió 

indiscutible i fraternal d’aquests intel·lectuals llatinoamericans» a la societat ca-

talana en el cas de Mario Vargas Llosa era dubtosa ja aleshores, els anys del des-

pertar democràtic. 

8 Dec la descoberta a l’amabilitat d’Helena Pol que va trobar la carta durant la recerca per la 
preparació de l’exposició del centenari del PEN Català al Palau Robert (setembre de 2022)
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En els articles que va publicar a la columna «Piedra de toque» a El País entre 

1992 i 2000, posteriorment recollits en el volum La lengua de la pasión, de fet no-

més en dedica una de les peces a aquest temps entre els barcelonins. Una de les 

particularitats de l’escriptura de Vargas Llosa és que sempre data tots els seus tex- 

tos extraliteraris amb referència al lloc i el moment en què van ser escrits. Pràcti-

cament no falla mai i així sabem indirectament dels seus viatges i estades arreu de 

l’hemisferi occidental —utilitzo aquest oxímoron perquè les activitats intel·lectuals 

de Vargas Llosa són adscrites exclusivament a la cultura d’arrel de l’imperialis-

me europeu, no existeix per a ell cap altra civilització— alhora que produeix així 

proves documentals de la seva constant dedicació a les lletres. Impressiona la seva 

capacitat de treball i l’enginy de fer-se notar sempre i en qualsevol circumstància. 

L’energia per produir tota aquesta escriptura deu sorgir directament de la fe a estar 

participant en una missió civilitzadora. No és pas una constatació poc rellevant. 

Mai mostra cap dubte, cap vacil·lació, en el pes dels seus propis arguments. 

També l’article sobre els amics barcelonins que s’esvaeixen com unes ombres 

és datat amb cura. Va ser escrit a «Berlín, maig 1992». I en aquest precís moment 

històric, Vargas Llosa diu sobre Barcelona: «Tal com abans es desbordava, cultural-

ment, cap a la resta del món, ara sembla fascinada pel seu propi melic» (2000: 18).  

Aquesta malèvola constatació que Barcelona experimenta precisament el 1992 el 

«retorn a l’esperit de la tribu» fa simplement riure! És insensat atribuir cap mo-

viment retrògrad a una ciutat poques setmanes abans que comencin aquells Jocs 

Olímpics. En aquest cas, no es tracta com bé sabem de les olimpíades com a tals, 

sinó de la profunda transformació que va viure Barcelona en aquells anys, que 

l’han posat definitivament al mapa global com una de les destinacions més atrac-

tives —pels turistes, els estudiants i també els professionals liberals— precisament 

pel seu tarannà tolerant i obert. 

Dels amics d’aquells anys en comenta les anècdotes d’uns quants, però val  

la pena parar atenció a la frivolitat amb la qual els cercles dels escollits a Espa-

nya ja aleshores es relacionen entre ells. En aquest cas es tracta de Carlos Barral. 

Segons Vargas Llosa, l’editor s’esforçava en «perforar els murs i familiaritzar el 

lector espanyol amb el que s’escrivia i es publicava a la resta del món, i per treu-

re de l’anonimat i catacumba els joves o reprimits escriptors de la Península.»9  

9 Per completar aquesta imatge mítica sobre la trajectòria de l’editorial, convé contrastar els 
testimoniatges de Carlos Barral amb les memòries de Josep Maria Castellet (2018), però tam-
bé la recent biografia de Gabriel Ferrater, escrita per Jordi Amat, aporta informacions interes-
sants (2022)
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En aquest passatge s’acomiada del personatge amb l’entranyable anècdota sobre un 

tigrillo que li va regalar per passejar-lo per Calafell:

... i li vaig portar, des del fons de l’Amazones, a costa d’improbiosos esforços. 

Però a l’aeroport de Barcelona un guàrdia civil el va ruixar amb la mànega i li va 

donar a menjar xoriço, malferint de mort el pobre animal. Conservo una bellís-

sima carta de Carlos sobre la mort d’Amadís com un dels meus tresors literaris 

(2000: 26).

La relació amb Catalunya va patir una ruptura definitiva arran del Procés sobi-

ranista. El 20 de gener de 2019, la presidenta del PEN Internacional, Jennifer Cle-

ment, va llegir a Barcelona un comunicat en defensa dels líders de la societat civil 

catalana Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Aquella mateixa tarda també els va visitar 

a la presó de Lledoners on estaven empresonats «des de feia quinze mesos en una 

detenció preventiva injustificable», com deia la carta adreçada a tots els membres 

de l’organització al món. La tempesta que va desfermar aquest posicionament a Es-

panya va ser notable. Mario Vargas Llosa, acompanyat del ressò mediàtic habitual, 

va abandonar amb tota la pompa la centenària organització d’escriptors, que havia 

presidit amb tant d’orgull. 

De nou, la lògica elemental és aquí capgirada. No pot ser que la denúncia del 

PEN Internacional, corroborada per altres organismes com Amnistia Internacio-

nal, tingués cap mena de sentit. «És una qüestió de principis; no s’empresonen els 

escriptors, ni ningú altre, sense un judici, per expressar les seves preocupacions 

de forma pacífica. Això entra en conflicte amb qualsevol tipus de democràcia», 

apuntava en el mateix comunicat Ola Larsmo, que ha presidit llargament el PEN 

Suec. La postura de Vargas Llosa, i de tota l’opinió pública que la seva figura recull 

i representa, era fer-se l’ofès perquè tots els altres no havien comprès la gravetat 

de la situació: l’independentisme català havia aconseguit embruixar-los a tots. Hi 

ha causes bones i causes dolentes, postures que mereixen glòria i altres que han 

de ser perseguides sense treva, fins a eradicar-les. És això el que xoca frontalment 

amb la idea de Larsmo que tan bé recull la feina d’aquests cent anys: «El PEN sem-

pre ha defensat la llibertat d’expressió, incloses aquelles opinions amb les quals 

no ens identifiquem necessàriament». Aquesta actitud diu que la independència 

de Catalunya, o de qualsevol altra comunitat imaginada, és un tema obert a debat. 

La democràcia significa un vaivé constant entre postures que poden ser fins i tot 

excloents, no pas una comparació rígida amb una norma inalterable. La postura 

de l’ex-president i l’ex-membre Mario Vargas Llosa, en canvi, advoca perquè els 
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heretges siguin sempre perseguits fins a la seva fi definitiva. La diferència entre 

aquests dos posicionaments és abismal. 

Si volem comprendre de què parlem quan parlem de la seva profunda aversió 

a Catalunya no ens podem limitar només als aspectes relacionats amb la qües- 

tió catalana. Ens cal obrir els horitzons i pensar en termes de la geopolítica global. 

Només així podrem intuir l’envergadura d’aquestes ales del còndor andí i percebre 

els corrents d’aire que el sostenen sempre per damunt de tot i de tothom.

Altres «formoses mentides» que cal corregir

El llibre Dos soledades, reeditat recentment, recull la ja esmentada entrevista de 

Vargas Llosa a García Márquez a Lima el setembre de 1967, un diàleg que es va pu-

blicar l’any següent en un volum poc distribuït, però que va ser extremadament in-

fluent perquè «anava donant voltes cinquanta anys per les fotocopiadores d’Amè-

rica Llatina» (García Márquez, 2021: 25). 

En aquell moment, els dos autors encara eren ben cordials l’un amb l’altre,10 

feliços d’estrenar el miracle de trobar-se al mig d’una increïble atenció públi-

ca. Vargas Llosa havia guanyat el 1962 a Barcelona el primer Premio Biblioteca  

Breve de Seix Barral amb la novel·la La ciudad y los perros11 i el 1966 s’enduia de nou 

el prestigi, i els diners,12 d’un altre premi acabat de crear en la seva primera edició, el  

de Rómulo Gallegos de Veneçuela amb La casa verde. 

10  L’amistat amb Gabriel García Márquez, que va començar en 1967, va produir un fruit 
en forma d’estudi que Vargas Llosa va dedicar-li, García Márquez: historia de un deicidio 
(1971). Tot va acabar el 12 de febrer de 1976, al Palacio de las Bellas Artes, de Ciutat de 
Mèxic, a l’estrena de la pel·lícula Supervivientes de los Andes de René Cardona. Vargas 
Llosa va clavar un cop de puny a García Márquez, suposadament amb la frase «Això és 
pel que li has fet a Patricia a Barcelona!» No se’n saben més detalls, els dos implicats han 
guardat silenci sobre la disputa que hauria originat l’incident. Però García Márquez es va 
fer fotografiar amb l’ull de vellut i un simpàtic somriure poc després i és fàcil de trobar les 
reproduccions a la xarxa
11  Es van conèixer amb Carlos Barral aquell mateix any a París. Al jurat del premi hi ha- 
via Josep Maria Castellet, José Maria Valverde, Víctor Seix i Joan Petit, a més del ja esmen-
tat Barral. Es van presentar vuitanta-un originals, trenta procedents d’Amèrica Llatina 
(Oviedo, 1979: 30-32)
12  El premi es va convocar en ocasió dels vuitanta anys de l’escriptor Rómulo Gallegos i 
consistia en 22.000 dòlars, «la dotació més alta, després del Nobel, d’un premi literari» 
(Oviedo 1970: 37). A més d’aquests dos premis esmentats, el Biblioteca Breve i el Rómulo 
Gallegos, en aquests primers anys també va guanyar amb les mateixes novel·les La ciudad  
y los perros i La casa verde repetidament el premi que atorga l’Asociación Española de 
Críticos Literarios, el 1964 i també el 1967
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García Márquez, en canvi, va forjar el seu èxit amb 30.000 exemplars venuts en 

tres mesos dels seus Cent anys de soledat —aquest títol sí que el puc citar en català 

perquè l’obra va ser traduïda el 1970 per Avel·lí Artís-Gener, Tísner, un dels pro-

tagonistes de l’apartat precedent i artífex de la renovació del PEN Català potser en 

els anys més delicats, quan el final de la dictadura no arribava mai. Aleshores, Gabo 

havia exigit, que si la novel·la s’havia de publicar a Espanya, també havia de tenir 

versió catalana.

Els apunts d’aquesta llarga conversa —es van veure el dia 5 de setembre i van 

haver de fer una nova sessió a petició del públic el dia 7— són extremadament inte-

ressants. Tal com ja va declarar Vargas Llosa en el discurs del Rómulo Gallegos «La 

literatura es fuego» (1967); als anys seixanta, a Amèrica Llatina, s’havia despertat 

una nova consciència. En lloc de desatendre o fins i tot menysprear tota la litera-

tura escrita, la ràpida transformació social afectava també la cultura. Els escriptors 

es van convertir, de sobte, en figures icòniques. «El que està passant —afirmava 

contundent García Márquez— és que hem fet diana» (2021: 70). Estava convençut 

que es tractava d’un boom de lectors, no pas d’un impuls que provingués de les 

instàncies del poder. Els lectors estaven àvids de reconèixer la seva pròpia realitat 

—caòtica, incerta, perillosa i alhora màgica— en tots aquests relats. 

D’aquí la sensació que tots els escriptors que es van posar a publicar —molts 

dels quals vivien a Europa, lluny de casa— escriguessin «una sola novel·la total  

llatinoamericana» (2021: 77). A través d’aquests llibres, els homes —cal ser cons-

cients que el boom no inclou cap dona— repetien per escrit allò que era la ca-

racterística més fonamental de les societats americanes: fundar pobles. Les dones 

«mantenen la casta i l’ús de la raó en la família», mentre els homes vivien tota 

classe d’aventures. Aquesta rígida diferència quant al rol dels gèneres —les dones 

s’ocupaven de la llar i els homes buscaven fortuna— garantia res menys que la 

possibilitat de «les grans colonitzacions d’Amèrica» (2021: 42). Els dos interlocu-

tors identifiquen així una base realment molt arcaica. Reconeixen que el moment 

fundacional de la tradició en la qual s’inscriuen és quan els seus «ancestres» van  

baixar de les caravel·les amb un únic propòsit, crear una civilització.

Mario Vargas Llosa va rebre el Premi Nobel (2010) mentre es trobava a Prince-

ton, on «el carter de la universitat va haver d’aconseguir un carretó del supermercat 

per entregar-li els quilos de cartes i paquets que arribaven a diari» (Vargas Llosa, 

2017: 13). Després, el 2015, va passar un semestre a la mateixa universitat per do-

nar el curs sobre literatura i política. Els col·loquis amb els estudiants han estat 

curosament editats per Rubén Gallo i ens permeten una visió prou detallada que 

l’autor té sobre la seva pròpia obra. 
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En un moment determinat, Jennifer Shuyue, una estudiant peruana com l’au-

tor, li planteja la pregunta de com s’hauria de traduir la paraula «cholo». S’hi va fixar 

revisant les 362 caixes de material sobre l’autor que guarda la biblioteca d’aquesta 

universitat, on va topar amb la carta del traductor a l’anglès, Gregory Rabassa, de 

febrer del 1972, que confessava la dificultat de traduir aquest concepte. El traductor 

oscil·lava entre la traducció que subratllava la diferència racial amb «half-breed» o 

la que accentuava la diferència en l’escala social amb «peasant», és a dir que «cholo» 

tant podia ser un mestís com qualsevol que s’embruta les mans per treballar. 

La resposta del mestre va ser que el significat d’aquesta paraula depèn molt de 

qui la diu, a qui la diu i amb quina entonació la diu. Perquè fins i tot pot ser una 

mostra de tendresa, ja que la seva pròpia mare sovint li deia «mi cholito». Ara bé: 

Al Perú de la meva infantesa, el diner blanquejava les persones i la pobresa les 

acholava. El blanc que vivia molt pobrament s’acholava perquè el cholo s’asso-

ciava amb els sectors humils de la societat. Un senyor ric difícilment podia ser 

cholo. [...] El racisme està ple de subtileses, de complexitats (Vargas Llosa, 2017). 

En l’autobiografia El pez en el agua (1993), l’autor dedica una llarga reflexió a 

l’origen del seu pare, Ernesto J. Vargas, que «malgrat la seva blanca pell, els seus 

ulls clars i la seva figura imponent pertanyia a una família socialment inferior que 

la de la seva dona». El pare formava part d’aquell «ambigu marge en el qual [...] 

els peruans que es creuen blancs comencen a sentir-se cholos, és a dir mestissos, 

és a dir, pobres i desgraciats». Afegeix més explicacions sobre aquest fet: «blanc  

i cholo són termes que volen dir més coses que la raça o l’ètnia: situen la persona 

socialment i econòmicament». La diferenciació és «flexible i canviant», depèn de 

les circumstàncies. La particularitat d’aquesta «selvàtica nomenclatura» és el fet 

que «sempre s’és blanc o cholo d’algú perquè sempre s’està millor o pitjor situat que 

els altres» (Vargas Llosa, 1993: 11).

En les seves primeres novel·les, que l’han fet cèlebre, La ciudad y los perros 

(1962), La casa verde (1966) i Conversación en la catedral (1971), «la raça i el ra-

cisme hi juguen un paper important» (Brown, 1981: 15). Tal com repetia l’autor 

mateix molts anys després, el 2015, el racisme segons la seva opinió i experiència 

és ple de subtileses. Examinem amb una mica de detall les categories de personat-

ges que ha identificat en aquestes novel·les un dels estudiosos atípics de la seva 

obra —les aproximacions crítiques són ben escasses— James W. Brown (1981: 

15-25). D’entrada tenim els «blanquinosos», és a dir la població blanca, que viu 

predominantment a la costa i que també s’anomenen els «criollos». En La casa 
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verde, aquesta tonalitat de la pell és una característica especialment notòria de 

les monges, en tres passatges distints, Vargas Llosa parla de «les cares blanques, 

les mans blanques, els dits blancs de les santes mares». Després hi ha els «cholos» 

definits com ja hem vist com un concepte vague que s’utilitza per a les persones 

«l’aspecte o els hàbits dels quals els marquen com a indígenes». Com ja hem vist, 

pot denotar afecte, però en majoria dels contextos és un insult, especialment 

quan l’expressió es matisa amb cholo de mierda, cholería o cholitos. El següent 

esglaó d’aquesta jerarquia de degradacions l’ocupen els serranos, són els mem-

bres de «l’estirp indígena dels Andes», poc integrats en la societat criolla. Són 

«estúpids, tossuts, porucs, fan pudor, són covards i hipòcrites». Els negres o los 

zambos «no són millor tractats que els serranos, sinó potser pitjor». Una de les 

característiques que se’ls atribueix sovint és l’homosexualitat, com per exemple 

a Conversación en la catedral. El xofer del senador Fermín Zavala és alhora el seu 

amant: «i l’immens i musculós negre es va tornar vicàriament femení». I final-

ment, arribem a l’ínfima categoria dels homes, que són els indis d’Amazones. A 

La casa verde són considerats en el millor dels casos com infrahumans, i reben el  

tracte d’animals. Són selvàtics i pagans i la seva llengua sona com si fos un gruny 

d’animal. També se’ls diu «perros» o «basura»: «Els contrabandistes i els ad-

ministradors els exploten, els soldats els violen, l’església els rapta i la llei els 

humilia» (Brown, 1981: 16-23). 

Ben bé tal com va advertir Vargas Llosa als alumnes de Princeton, en aquestes 

divisions, els marges estan difuminats perquè el color o la categoria de cadascú la 

determina la societat segons el poder que ha aconseguit cadascú. Així que l’odis-

sea dels seus personatges està sempre relacionada amb la recerca d’una identitat 

més estable. Són persones que han abandonat un grup per unir-se a un altre. En 

l’autobiografia El pez en el agua (1993), Vargas Llosa no només confirma aques- 

tes jerarquies rígides, sinó que hi afegeix més matisos. El prejudici racial passa a 

ser el prejudici social, però no només s’exerceix de dalt cap a baix: «el menyspreu 

paral·lel que manifesta el blanc al cholo, a l’indi i al negre, existeix en el rancor del 

cholo al blanc i a l’indi i al negre, i de cadascun d’aquests últims a tots els altres». 

Aquest procés, afirma l’autor, és inconscient, «neix en un jo amagat i cec per la raó, 

es mama amb la llet materna» (Vargas Llosa, 1993: 12). 

Totes aquestes categories de marges diluïts permeten el moviment per l’escala 

social, però no pas el progrés. Els personatges són capaços de fer pactes fora del seu 

cercle, però no tenen un contacte veritable amb ningú fora del seu grup, apunta 

Brown i conclou que en aquestes obres literàries, la raça «simbolitza la separació de 

les classes econòmiques». El Perú és una societat «dividida per abismals separa cions 
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geogràfiques, socials i particularment racials», però la mirada de Mario Vargas  

Llosa en aquestes obres encara les aprofundeix més: «Qui s’atreveix creuar aquests 

barreres, l’únic que aconsegueix és el desarrelament» (Brown, 1981: 16-23). De 

tot plegat es desprèn que aquesta literatura il·lustra sense ni tan sols amagar-se’n 

el fetixisme de la diferència (Bhabha, 1994: 78). Les diferències existents estan tan 

profundament arrelades en les representacions simbòliques que mai poden desa-

parèixer o evolucionar. Tots els possibles canvis no són més que oscil·lacions.  

La vida política i social és un conjunt de subtils modificacions que es produeixen  

en aquest eix «més riquesa – menys discriminació», però l’equilibri de forces esta-

blerts no es pot alterar. 

Vargas Llosa va prendre molta cura d’elaborar un atac enverinat a la figura que 

podria haver contestat aquesta indiferència envers els assumptes indígenes del seu 

propi país, l’escriptor i etnòleg José María Arguedas. Per un cúmul de circumstàn-

cies familiars, aquest autor va créixer envoltat de la llengua quítxua i compartint 

la duresa de l’exclusió social des que era molt petit. Va ser la madrastra, la segona 

dona del pare, qui el va exposar a aquest destí perquè simplement no el va voler 

tenir creixent a prop, entre els seus a la casa pairal. Arguedas, però, va transformar 

l’expulsió en una oportunitat per fer-se amb aquella alteritat amb la qual el Perú 

lletrat havia tallat totes les possibles connexions. Vargas Llosa va editar els relats 

complets d’Arguedas (1983) i va dedicar una monografia (1996) a estudiar l’esforç 

d’aquesta mirada «indigenista». Al contrari del que seria esperable, ja d’entrada 

declara els esforços d’Arguedas no només com a inútils o innecessaris, sinó di-

rectament com una falsificació. José María Arguedas hauria creat amb les seves 

obres literàries «una ficció hàbil que destrueix la realitat real (sic) i la suplanta». La 

seva obra constitueix així «una negació radical del món que l’inspira: una formosa 

mentida» (Vargas Llosa, 1983: 9). En aquest llibre ens trobem amb dues noves cate-

gories que podem afegir a la jerarquia d’exclusions elaborada per James W. Brown 

(1981, orig. 1976). Es tracta d’un «misti» que «parla quítxua —per donar ordres—, 

però menysprea els indis i considera fastigosos (sic, també) els seus costums» (1983: 

11). L’altra són els gamonales, els latifundistes, que «tractaven els seus (sic) indis 

pitjor —i els venien— més barats que el bestiar» (1996: 26).

A Arguedas li és atribuïda una tendència a l’autocompassió i fins i tot un latent 

masoquisme. En els seus relats, els «indis» es mouen i actuen coralment, com uns 

conjunts anònims i dissímils, són una suma d’individus que comparteixen conduc-

tes. Representa que aquest autor és incapaç de crear personatges individualitzats, 

les seves obres tenen una qualitat cerimonial. Estem presenciant desplaçaments 

continus, desfilades de grups socials com «un culte que es compleix obedient a un 
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mandat antic, obscur, religiós, irrenunciable» (1983: 23). La violència és cega i les 

relacions són més aviat màgico-religioses i no econòmico-socials.13 

Però és interessant que el mateix Vargas Llosa identifiqui la ramificació de la 

violència en tots els sectors de l’existència. «La maldat de l’home contra l’animal 

assoleix extrems sorprenents». Els «indis» descarreguen la còlera sobre els éssers 

indefensos. El mateix passa amb les relacions íntimes, «no hi ha sexualitat sense 

crueltat», causant o rebent el dolor (Vargas Llosa, 1983: 17). Però els mecanismes 

que hi ha darrere d’aquesta violència, han d’esquivar tota anàlisi.

«Els bons sentiments no acostumen a generar bona literatura», apunta Var-

gas Llosa. Perquè la veritat literària «no depèn de la seva semblança amb el món 

real, sinó de la seva aptitud per constituir alguna cosa diferent del model que l’ins- 

pira.» Les obres literàries cal que transcendeixin la realitat i «arrelin en un suport 

més permanent». Perquè el servei que presta la literatura a la societat és «posar a 

prova (el que equival a relativitzar) tot el coneixement racionalista (sic!) del món» 

(Vargas Llosa, 1996: 28-29). 

La bona literatura segons Vargas Llosa és la que disposa lliurement dels mate-

rials donats, que es dedica «sistemàticament i inevitablement» a descriure les  

contradiccions de la vida. I aquesta literatura, que utilitza la realitat com un mer 

suport mal·leable, té la seva oposició en una literatura que es basa en «dogma i 

exclusivisme lògic» per interpretar la vida. No cal dir, que la literatura indigenis-

ta pertany a aquesta segona categoria perquè «els seus objectius didàctics fan que  

sigui gairebé sempre simplista» (Vargas Llosa, 1996: 30-33). 

El 2 de febrer de 1983 es va nomenar una comissió investigadora, presidida per 

Mario Vargas Llosa, per investigar la matança de vuit periodistes que es va produir 

el mes de gener d’aquell mateix any a la comunitat indígena d’Uchuraccay, a les 

zones altes d’Huanta (Ayacucho, més de 3.800 metres d’altitud). Davant d’aquest 

cas que tenia a veure amb la responsabilitat envers una realitat tan tangible i ur-

gent, Vargas Llosa va reaccionar, junt amb els seus companys de la comissió, de la 

mateixa manera que en els judicis sobre l’obra d’indigenista Arguedas:

13  Vargas Llosa recrea aquí la rígida oposició entre una cultura que té la capacitat d’evolució 
i canvi i l’altra que es queda atrapada en uns esquemes sempre iguals, rituals. La compren- 
sió dels Andes va estar durant molt de temps basada en «imatges estàtiques de la continuïtat 
andina com oposades a les dinàmiques obertes pel mercat i la política global». L’estereotip 
andí parteix precisament de la idea que existeix «un nucli cultural excloent i estàticament 
perdurable» (Sandoval, 2021: 134)
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En els seus arguments i conclusions, la comissió cau sense miraments en les es-

sencialitzacions més flagrants i construeix la imatge etnogràfica dels comuners 

quítxues d’Uchuraccay des d’una alteritat radical, és a dir com si fossin cultural-

ment Altres, situant-los fora de la temporalitat cronològica de la Modernitat i 

com a no contemporanis del present nacional (Sandoval, 2021: 136). 

La conseqüència d’aquest «malentès ontològic» per determinar què havia pas- 

sat en aquell poble de les altures va ser que «la comunitat va quedar totalment des-

habitada cap al final de 1984. Les xifres finals són catastròfiques. Durant els anys 

del conflicte armat van ser assassinats 135 ciutadans de Uchuraccay, en una comu-

nitat que el 1981 tenia 470 habitants» (Sandoval, 2021: 140). 

Després de tot això, no ens ha d’estranyar que Vargas Llosa consideri que José 

María Arguedas, al qual «li ha estat donat conèixer les dues realitats [del Perú] ín-

timament», hagués acabat no podent suportar aquesta tensió interna i es suïcidés. 

El comentari sarcàstic sobre aquesta mort —un divendres a la tarda es va disparar 

un tret al cap als lavabos de la universitat on treballava— fa simplement estremir: 

... no hi ha dubte que aquest cadàver infligeix un xantatge al lector; l’obliga a 

reconsiderar els judicis que el text per si sol hagués merescut, a commoure’s amb 

les frases, que sense aquestes despulles sagnants, ens haurien deixat indiferents. 

És una de les seves trampes sentimentals (Vargas Llosa, 1996: 300).14

Mario Vargas Llosa no només ha escrit novel·les per retratar el seu país d’ori-

gen, sinó que ja ben avançada la seva carrera, en 2001, va prologar i escriure breus 

narracions per il·lustrar les fotografies de la serralada dels Andes de Pablo Coral 

Vega per a un d’aquells bells àlbums del National Geographic. En aquests textos, les 

afirmacions són contundents. D’entrada hem de creure-li que la societat indígena 

és «avui una absoluta falsedat» perquè «la immensa majoria està constituïda per 

mestissos, que han imprès a les ciutats i als pobles de la muntanya una poderosa 

personalitat nítidament diferenciada tant de la tradició indígena com de les fonts 

europees» (Vargas Llosa, 2001: 15). El mestissatge s’ha imposat arreu, doncs, tant 

en la ciutat com en el món rural. Les fotografies de Coral, a més, han aconseguit 

14  Seria molt interessant estendre aquesta reflexió sobre la recepció d’Arguedas per part dels 
seus contemporanis amb la polèmica que es va encendre amb Julio Cortázar. Tal com proposa 
Osmar Gonzales, l’oposició entre aquestes dues posicions de cosmopolitisme vs. indigenisme 
és falsa, són dues maneres d’abordar la mateixa realitat que necessitava a ser reflectida en 
obres literàries (Gonzales, 2015)
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esborrar «l’exaltació del paisatge» tal com era típica per als moviments indigenis-

tes. Des d’aquesta perspectiva, l’home se sentia davant de la natura quasi sempre 

impotent. En canvi, la monografia del National Geographic aconsegueix presentar 

«el món natural íntimament integrat a la vida diària dels éssers humans (sic), com 

un ferment i un incentiu que ha anat modelant els costums» (Vargas Llosa, 2001: 

17). La natura és companya difícil, aliat imprevisible, tutor sever, però alhora en-

tranyable i paternal.

Sobta aquesta al·legorització de la natura. Amb la seva ploma àgil, Mario Vargas 

Llosa converteix la natura aquí en res menys que una imatge retòrica que esborra 

tot vestigi de les antigues dominacions. Com si l’escribidor estigues parlant no pas 

de volcans i terratrèmols, serralades i neus perpètues, sinó de tot allò que els antics 

pobladors d’aquests paratges no van poder controlar. És lògic que se sentissin im-

potents davant de la força no pas de la natura com a tal, sinó per trobar-se sem-

pre davant de noves exclusions. El moviment indigenista certament va accentuar 

aquesta necessitat d’expressar l’angoixa. Però ara, d’això, ja no se’n pot parlar, ara 

cal utilitzar el llenguatge políticament correcte. Los seres humanos són totes aques-

tes persones sense veu, amagades rere de conceptes genèrics, que en aquestes fotos 

irradien «esperança» i estan convençuts que la natura és tan patriarcal com els 

senyors que posseeixen aquestes mateixes terres: severa si cal, però en el fons bon-

dadosa. Si els «éssers humans» es porten bé, sempre tindran tot el que necessiten.

Cal fer prevaldre «una mirada objectiva i desapassionada, de conjunt» que s’ha-

via creat a través de «la brava geografia, la història comuna, la composició ètnica 

plural i la compartida problemàtica». Perquè les fronteres separen allò que «la raó i 

el simple sentit comú inciten a mantenir unit». Amèrica del Sud és «un arxipèlag de 

països» que hauria d’aconseguir una unitat política en la seva diversitat lingüística 

i cultural com va passar amb els Estats Units (Vargas Llosa, 2001: 16). 

Les idees de Mario Vargas Llosa de com seria possible superar les insalvables 

bretxes socials en el continent de la seva procedència són tan vagues com això, 

uns quants eslògans que copien aproximadament la idea de melting pot dels Estats 

Units. És evident que per amalgamar totes aquestes diferències, es necessitaria una 

energia inimaginable. Però no cal definir ni els procediments, ni les vies d’acon-

seguir-ho. N’hi ha prou que aquesta suposada unitat en la diversitat soni com un 

lema convincent. L’habilitat retòrica de Vargas Llosa crea així un argument que 

desarticula qualsevol altra reivindicació. No ens dona cap alternativa viable, però 

aconsegueix proclamar totes les altres possibilitats com a equivocades o fins i tot 

perilloses. En el fons, es tracta d’una reafirmació de l’status quo, és a dir, de l’eterna 

validesa de les abismals diferències colonials. 
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Allà, on la ment vola lliurement

Janko Moder, un dels traductors més prolífics d’aquest país, escriu en el pròleg a la 

traducció eslovena de La casa verde: 

Tot plegat és una mena de meditació i de fantasieig alhora, de manera que la 

llibertat de l’autor i del lector no té les mans lligades i no li fan nosa ni el temps 

ni el lloc ni les persones, perquè la ment té la llibertat carnavalesca i la trama es 

permet fer salts mentals i lògics, canvis sobtats d’espai i de temps i de personat-

ges. En la vida real, de fet, la fantasia sovint connecta fets diversos que no tenen 

cap relació entre ells, els connecta amb les seves causes i conseqüències incloses, 

tot i que entre ells no hi hagi cap relació conscient.

Segons el traductor, l’autor deixa als lectors i els personatges molta llibertat i 

construeix així tota una «cosmogonia (sic) de relacions humanes» (Moder, 1965: 

437-440).15

L’altre tema que hem d’aïllar en la conversa de 1967 a Lima entre Mario Vargas 

Llosa i Gabriel García Márquez és efectivament aquesta absoluta transformabilitat 

de la realitat. «Tot això ve de la novel·la de cavalleria» reconeix García Márquez i 

professa la seva admiració per l’Amadís de Gaula pel fet que en aquest text, la reali-

tat aparegui com un espai i sigui tan mal·leable. I torno a citar la mateixa frase que 

es repeteix tant en la primera com en la segona sessió de la conversa, paraula per 

paraula: «Al cavaller, li tallen el cap tantes vegades com calgui per al relat» (2021: 

48, 97). Ara bé, García Márquez és conscient que aquesta mal·leabilitat retòrica no 

és cap altra cosa que una estratègia per no dir les coses que s’han de dir, per buscar 

en la fantasia lingüística un recer davant una realitat massa dura. Per això, una de 

15  Aquest llibre, a més, demostra la cura que va tenir l’agent literària Carme Balcells dels au-
tors que representava. Un exemplar d’aquesta traducció, juntament amb les altres traduccions 
a l’eslovè es guarda a la Biblioteca de Catalunya, com a part del llegat Balcells. La ciudad y los 
perros la va traduir l’acadèmic Niko Košir amb el curiós títol Mesto in šc‡eneta el 1968. «Šc‡ene» 
és una expressió col·loquial per un quisso, un gos abandonat, sense amo, però no gaire gran 
ni amenaçador. Dos anys més tard, el 1970, Moder va traduir l’esmentada novel·la amb el 
títol Zelena hiša. I finalment, el 1987 es va publicar Conversación en la catedral, traduïda per 
Ferdinand Miklavec que –em temo– no arribava a trobar el to adequat ni tan sols per traduir 
el famós motiu de l’obra que retrata el Perú com «un país que, en algun moment de la seva 
trajectòria se jodió» (Vargas Llosa 1993, 49). No hi ha altres traduccions de l’autor a l’eslovè.  
La constatació és prou interessant perquè confirma que les obres de Vargas Llosa van arri- 
bar els primers anys fins a les ramificacions més perifèriques del sistema literari europeu,  
però tota la producció posterior, i les vives polèmiques i discussions sobre els fonaments de la 
civilització, en què s’ha vist immers, no han despertat interès al país de Slavoj Žižek
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les habitants del seu Macondo, en comptes de patir les conseqüències d’un emba- 

ràs no desitjat simplement s’eleva cap al cel i desapareix entre els núvols. I la com-

panyia bananera que també hi és present a la novel·la amb tot el pes de l’explotació 

colonial sembla d’entrada un ens innocu, tot i que en realitat s’hi retrata una vaga 

que va ser salvatgement reprimida: «El que passa és que, aquí, per decret s’oblida 

un esdeveniment com són tres mil morts» (2021: 57). 

No és que la literatura de García Márquez no pugui afrontar qüestions difícils, 

sinó que usa un llenguatge codificat —però fàcilment desxifrable— perquè la for-

ma, per si sola, ja conté també el pes de tota la mudesa imposada, tota l’exclusió 

dels discursos dominants. La violència arrelada a Colòmbia, no cal mostrar-la com 

«un inventari de morts, com un document» (2021: 88), sinó plantejar el dilema de 

què li ha de passar a un home per arribar a aquest punt de no retorn en el qual està 

disposat a sortir al carrer amb el propòsit de matar. 

La postura de l’entrevistador és distinta. Mario Vargas Llosa el 1967 delata dos 

fonaments de la seva creativitat. Considera que allò que l’escriptura mostra de ma-

nera més autèntica i profunda «no són les conviccions, sinó les obsessions» de l’au-

tor (2021: 83). I també creu que els novel·listes són com «uns voltors que ens estem 

alimentant de carronya d’una societat en descomposició» (2021: 74). 

És prou conegut que poc després, Mario Vargas Llosa va descobrir Tirant lo Blanc 

com una obra que li podia servir de canemàs per a les seves futures proeses literà- 

ries. El 1971 sortia a Barral, amb un llarg i minuciós estudi seu, El combate imagina-

rio. Las Cartes de batalla de Joanot Martorell. El prologuista ja d’entrada tergiversa 

d’una manera realment fantasiosa alguns fets. El 1969 va sortir, ens diu Vargas Llosa, 

una «edició comercial» de la novel·la de Martorell, preparada i prologada per Martí 

de Riquer que «podria ser llegida i gaudida en la seva llengua original per qualsevol 

hispanoparlant somerament culte» (1991: 5). La fal·làcia que el català no és, de fet, 

més que una arcaica versió d’una mateixa llengua castellana està aquí prou dissimu-

lada. Més greu és l’accent que posa sobre el fet que es tracta d’una edició comercial 

perquè l’explicació de per què es van esgotar en pocs mesos tots els exemplars no  

és pas l’amor dels catalans per la seva llengua i el desig d’anar deixant enrere l’època 

de les prohibicions franquistes. En absolut, l’edició catalana de Martí de Riquer de- 

via el seu èxit als hispans que son soms, superficials —és a dir, només una mica 

cultes— que es van voler fer amb aquesta joia medieval per pur capritx. És estrany, 

però, que la nova traducció castellana de Jaime Salinas, publicada a Madrid aquell 

mateix any 1969, no sembla que tingués aquesta mateixa viabilitat empresarial. 

De tota manera, com ja de seguida el van invitar a una conferència a l’Institut 

d’Espanya a Londres i va fer altres conferències al llarg d’unes dècades sobre la 
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novel·la, no es pot estar de dir al final del pròleg de la reedició de les Cartes de ba-

talla, datat a Lima el setembre de 1991: «Per estúpid que sembli, no puc deixar de 

sentir que aquesta resurrecció i apoteosi del Tirant lo Blanc es també victòria meva» 

(Vargas Llosa, 1991: 7). D’influència, els seus estudis sobre aquesta novel·la sens 

dubte en van tenir. Durant anys vaig intentar convèncer el Ministeri de Cultura 

d’Eslovènia que Tirant lo Blanc no podia figurar a la llista de llibres que calia tra-

duir de manera preferent en l’apartat de literatura hispanoamericana, perquè quan 

el llibre es va publicar, Amèrica encara no havia estat descoberta. No me’n vaig 

sortir, els buròcrates culturals no entenien de què es tractava. Vargas Llosa els havia 

convençut que si parlava d’un llibre antic, només podria pertànyer a la seva pròpia 

cultura. I aquesta anècdota que va passar al meu petit país alpí és segurament un 

de tants exemples de com un personatge influent com aquest pot efectivament fer 

desaparèixer les traces històriques de l’origen dels textos i transformar fins i tot 

un document literari com és Tirant lo Blanc en una font anònima, infinitament 

transformable i utilitzable per qualsevol propòsit. Clarament podem parlar d’una 

«victòria» més dins d’aquesta croada sistemàtica contra tot el que és petit i feble.

¿Què li ha agradat a Vargas Llosa en el Tirant? Més enllà de qüestions tècniques 

de disposició de continguts, que analitza amb una perspicàcia admirable, el que 

el va atreure és el fet que la novel·la de cavalleria pretén crear «una realitat total» 

(1991: 11). L’autor se sent davant de la matèria narrativa «totpoderós, desinteressat, 

omniscient i ubic» (1991: 11). Els materials que Martorell «usurpa a la història són 

abundants», però al final barreja «tan inextricablement la veritat i la mentida que 

no diferencia entre el que ha passat i el que ha somniat o s’ha inventat» (1991: 13). 

«Es viu per gaudir i es gaudeix matant, adornant-se i fornicant, en aquest ordre 

d’importància» (1991: 34), afegeix Vargas Llosa. Però el més important és que la 

realitat passa constantment d’un nivell racional a un nivell irracional, del pla histò-

ric al pla meravellós. Així, Martorell altera «imperceptiblement la naturalesa de la  

realitat» i mostra «allò insòlit» constata encara el prologuista i firma el text amb  

la datació imprescindible: Juan-les-Pins, agost de 1968.

I ara hem de relacionar l’activisme en l’àmbit de la llibertat d’expressió de l’èpo-

ca PEN Internacional —que li va fer ensopegar amb els catalans per primer cop—, 

passant per les subtileses del racisme llatinoamericà i la fascinació amb la tècnica 

narrativa dels relats de cavalleries amb el pòsit intel·lectual que permet a Mario 

Vargas Llosa l’adaptació a medis culturals tan diferents. En quines idees descansa 

la seva Weltanschauung?

Atilio A. Boron ha analitzat amb molta perspicàcia La llamada de la tribu (2018) 

de Vargas Llosa, convertint l’autor directament en El hechicero de la tribu (2019), 
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alhora que el retrata com un dels pilars ideològics del «neoliberalisme a Amèrica 

Llatina». Boron desgrana capítol per capítol els mateixos pensadors o literats que 

han inspirat Vargas Llosa en la formació del seu ideari político-cultural: Adam 

Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, 

Isaiah Berlin i Jean-François Revel. El gran encert de l’analista és reflexionar sobre 

aquests pensadors en el mateix ordre com estan disposats en La llamada de 2018. 

Aquest conjunt com a tal cal que sigui minuciosament analitzat. Quins són, de fet, 

els lligams que construeixen aquest panteó d’idees inspiradores que podrien can-

viar el rumb del món? Boron procedeix amb paciència, coneixement i una bona 

dosi de picardia perquè les desviacions i els trucs de màgia del fetiller no pas sempre 

són fàcils de contrarestar. N’hi haurà prou que ens fixéssim en un sol dels mentors 

ideològics, Isaiah Berlin, per arribar a algunes conclusions.

L’assaig de Berlin de 1953, The Hedgehog ant the Fox, va sortir en la traducció 

espanyola de Carmen Aguilar amb el títol El erizo y la zorra el 1981 a El Aleph, amb 

pròleg de Mario Vargas Llosa, signat a Washington el novembre de 1980 —és a dir 

quan Margaret Thatcher acabava de guanyar les eleccions al Regne Unit el 1979 

i Ronald Regan estava a punt d’entrar a la Casa Blanca el 1981— i va ser després 

reeditat diverses vegades (per exemple, a Muchnik Editores el 1998). La primera ca-

racterística que s’hi troba subratllada és el fet que Berlin és «un filòsof discret». Tot 

seguit, Vargas Llosa destaca una característica que li és directament atribuïble també 

a ell mateix. En les seves reflexions, aquest filòsof s’aboleix a si mateix, es fa invisi-

ble per donar la impressió «que les seves històries són auto-generades». Berlin li va 

interessar precisament perquè «li manca pensament propi». Vargas Llosa admira 

la seva «escrupolosa puresa moral» amb la qual analitza els pensaments dels altres i 

«l’objectivitat en la transmissió.» I llavors tot seguit confessa que fa temps ha aban-

donat les utopies polítiques perquè acostumen a provocar més mal que res amb les 

seves solucions als problemes que hauria calgut resoldre: «Des d’aleshores crec que 

el sentit comú és la més valuosa de les virtuts polítiques» (Vargas Llosa, 2002: 7-9). 

En aquest sentit comú, Vargas Llosa fonamenta doncs els seus criteris d’apro-

ximació a la realitat. Guardem bé aquest detall. Perquè a partir d’aquí, el terreny 

es torna inestable, entrem en un espai pantanós, on ens hem de moure amb «una 

aplicació només parcial, heterodoxa, deformada, de les teories socials». Els sistemes 

ideològics es poden combinar lliurement, encara que siguin irreconciliables perquè 

d’aquesta manera es mantenen flexibles i «poden ser retocats». Ens cal no aban-

donar mai aquest espai de «veritats contradictòries», un espai en el qual sempre 

tindrem «la llibertat d’elecció». I admetre que aquesta «diversitat (sic) —d’idees, 
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accions, costums, morals, cultures— és l’única garantia que tenim perquè l’error, 

si s’entronitza, no causi gaires estralls» (Vargas Llosa, 2002: 10-14).

És prou sabut que en aquest llibre, Isaiah Berlin esbossa la seva doctrina de les 

dues llibertats i l’aposta de Mario Vargas Llosa és clarament a favor de la llibertat 

negativa. Decantar-se tan decididament només per una de les dues opcions no dei-

xa de ser una contradicció flagrant amb els paràgrafs precedents on acaba de dema-

nar-nos explícitament que deixem totes les opcions sempre obertes. Això només en 

teoria, és clar, perquè davant de qualsevol vacil·lació sempre tenim el sentit comú 

que ens pot guiar. Més enllà dels debats acalorats, existeixen simplement uns prin-

cipis inalterables, sempre vàlids i segurs, que no cal examinar mai. I qui defineix 

aquest sentit comú? No cal ni plantejar-s’ho.

Serà fàcil de comprendre de què estem parlant, si mirem la definició que Var-

gas Llosa proposa pel concepte de la llibertat negativa de Berlin: «Som més lliures 

a mesura que trobem menys obstacles per decidir la nostra vida segons el nostre 

propi criteri». Gràcies a la llibertat negativa, podem imaginar la vida sense que ens 

calgui sofrir mai «les interferències de voluntats alienes». La sobirania de l’individu 

ha de ser respectada a tot preu perquè és allà, en última instància, on radica la cre-

ativitat artística i el progrés científic (2002: 15). Aquesta concepció de la llibertat 

sense límits és, doncs, indispensable si volem parlar de la democràcia tout court i ha 

tingut els seus moments de glòria en el romanticisme literari, en el misticisme, en 

l‘economia de mercat i en la filosofia liberal. Deu-n’hi do quines afinitats electives 

que és capaç de construir Vargas Llosa quan s’ho proposa! El resum de la doctrina, 

però, el trobem en aquesta citació:

Certes dictadures de dretes, que posen èmfasi en les llibertats econòmiques, tot 

i els abusos i crims que cometen, garanteixen (sic) generalment un marge més 

ampli de llibertat negativa als ciutadans que les democràcies socialistes o socialit-

zants (sic, el neologisme és de l’autor) (2002: 16). 

En la biografia personal de Vargas Llosa podríem trobar més d’un exemple 

d’aquesta llibertat sense límits, però en el context intel·lectual, on sempre s’ha vol-

gut fer valdre com un acadèmic internacionalment reconegut, crida l’atenció un 

fet molt simple. Mario Vargas Llosa va arribar a Madrid el 1958, informa el seu 

biògraf i company d’estudis a Lima, José Miguel Oviedo, amb una beca. Després 

afegeix una nota francament xocant, que l’escriptor no es va doctorar mai «malgrat 

que ho afirmin totes les solapes dels seus llibres» (Oviedo, 1970: 25). Poder estafar 

el títol d’un doctorat deu ser només un petit avantatge que ofereix ser partidari de 

la llibertat negativa. 
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Més greu és que sigui fàcil d’il·lustrar també la seva actitud laxa cap als abusos 

i els crims comesos per les dictadures de dretes. Un exemple podria ser la seva re-

lació amb la dictadura de Jorge Rafael Videla, de l’Argentina. El 1976, en qualitat 

del president del PEN Internacional, Vargas Llosa en persona va adreçar al «senyor 

president» de la Casa Rosada una enèrgica protesta després d’haver-se conegut l’in-

forme sobre la persecució a què eren sotmesos els artistes i intel·lectuals. La carta 

datada a Lima, 22 d’octubre de 1976 diu:

L’informe cita intel·lectuals que han estat segrestats als seus domicilis i després 

assassinats, altres que han estat torturats, altres que han desaparegut sense que es 

tingui notícia d’on són. A més, desenes d’escriptors, artistes i periodistes han ha-

gut de fugir del país perquè havien rebut amenaces de mort (Vargas Llosa, 2013). 

Un cop desvinculat d’aquesta carrera d’activista de la llibertat d’expressió, que 

li va servir de trampolí, Mario Vargas Llosa va arribar a interpretar fins i tot les 

maldats de règim de Videla amb la seva doctrina de llibertat negativa. El 1996, a  

les pàgines d’El País, on és col·laborador habitual, va ressonar la polèmica amb 

Juan José Saer que li va retreure la seva grolleria i insensibilitat extrema envers  

els fets comesos a l’Argentina amb paraules realment severes:

Comentant les confessions públiques dels torturadors penedits, el senyor Vargas 

Llosa s’atreveix a estampar aquestes línies: «Ara sí, l’evidència està allà. La veritat 

no pot ser qüestionada ni rebaixada...» Tot i les 484 pàgines atroces de l’informe 

de la Conadep, les desenes de milers de folis de processos militars, els testimonis 

directes difosos des de fa més de vint anys per la premsa internacional i per les 

associacions de defensa dels drets humans, l’indigne autor d’aquest article insi-

nua que només el testimoni dels torturadors subministra la prova irrefutable del 

que realment va passar (Saer, 1995). 

No ens ha d’estranyar que Mario Vargas Llosa comentés amb la mateixa sor-

negueria també la victòria d’Alberto Fujimori a les eleccions presidencials d’abril 

de 1990, que ell va perdre. Tres anys després, en l’autobiografia El pez en el agua 

(1993), va arribar a afirmar que es va alegrar d’aquest triomf moral (sic), perquè 

el president Fujimori en el fons s’havia apropiat de les seves idees i va posar en 

pràctica el programa de govern que ell mateix havia ideat (Vargas Llosa, 1993: 

532). En el mateix llibre de memòries insisteix —però només una mica— que 

va decidir participar en els comicis per una raó moral (sic) de guiar el país en un 

moment de crisi. Però llavors es distreu i afegeix amb un somriure cínic que la 
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seva dona Patricia Llosa, que el coneixia bé, sabia que «va ser l’aventura, la il·lusió 

de viure una experiència plena d’excitació i de risc» allò que el va incitar a fer  

el pas. Discuteix tot això amb l’esposa al resort de Punta Sal, mentre fan jogging. 

És fàcil prendre’s la vida com un joc, si es tenen tots aquests privilegis (Vargas 

Llosa, 1993: 36-49). 

Aquesta actitud d’algú que ha fet «de l’agitació una activitat comercial» com 

diu Saer ho abraça tot, de fet. El pròleg solemne a un pensador com Berlin («Un 

heroi del nostre temps»), que l’hauria de consagrar entre l’elit intel·lectual, va 

de bracet, per exemple, amb l’estripada broma d’uns quants amics, entre ells el 

seu propi fill Álvaro Vargas Llosa, a més del colombià Plinio Apuleo Mendoza i 

el cubà Carlos Alberto Montaner que s’han reunit per dictar El manual del per-

fecto idiota latinoamericano (1996). «Els tres van passar en algun moment de la 

seva joventut per l’esquerra [...] i els tres són ara liberals» (1996: 12). Aquests 

tres autors del llibre representen «aquesta variant desenfadada i sense complexos 

que és també la meva», rebla el clau el prologuista. A l’Amèrica Llatina, es van 

doncs acceptant a poc a poc coses que havien estat un tabú: la privatització de 

l’economia i la necessitat de «reduir i disciplinar» els estats. En aquest llibre ja no 

cal anar amb cauteles, la socialdemocràcia o el comunisme en totes les seves va- 

riants poden ser declarats demodé, i qualsevol partidari d’aquestes opcions no és 

més que un «idiota ideològic». 

No només a l’altra banda de l’Atlàntic, sinó ben bé també a Espanya els tabús 

van caient.16 Escriu Víctor Núñez en una divertida crònica de la celebració que 

havia organitzat Vargas Llosa en plena pandèmia: 

I aquí estem: en una agradable finca d’El Escorial, pròxima al tan franquista 

Valle de los Caídos, que els caps de setmana acostuma acollir bodes vip, però 

avui rep quatre-cents polítics, artistes, periodistes, editors i amics diversos de la 

parella amfitriona, formada pel premi Nobel de literatura i una Reina de Cors.

16  L’exemple probablement més flagrant en el qual ha participat Mario Vargas Llosa és el 
«Manifiesto de los libres e iguales» que van firmar el juliol de 2014 quasi 70 persones, la 
majoria d’elles de cercles intel·lectuals i de gran influència mediàtica. Ignacio Sánchez-Cuen-
ca dedica un capítol interessantíssim, amb el títol «La obsesión nacional», del seu llibre  
La desfachatez intelectual, a analitzar la gestació d’aquestes idees des del rerefons de les cir-
cumstàncies polítiques i històriques estrictament espanyoles. «Costa molt entendre el llen-
guatge i la lògica argumental dels autors d’aquest manifest», constata. La lògica hi és, només 
que és tan perversa que costa admetre que ens haurem d’acostumar a combatre aquesta 
mena d’argumentacions (Sánchez-Cuenca, 2016: 75-150)



108  

’

El gener de 2021 «per als quatre-cents, sense excepció, les mascaretes i la dis-

tància de seguretat són tan sols un mal record» (Núñez, 2021). El dinar es cobrava 

a mil euros per persona perquè es tractava de recollir fons per a la Fundació Inter-

nacional per la Llibertat. Ara ja podem entendre aquest nom i tots els conceptes 

en el seu sentit precís. Es tracta, evidentment, de desenvolupar més estratègies per 

tal d’assegurar l’exercici d’aquesta dolça llibertat negativa que mai pot ser limitada 

amb cap pensament sobre tots aquells que no formen part del grup.

Al Perú, el marge per al consens és estret. Per comprovar-ho es pot anar, per 

exemple, a observar la distribució de l’espai a Lima. No hi ha cap plaça pública, 

passeig o parc on hi conflueixin persones de qualsevol extracció social o d’orí-

gens ètnics diferents. A Lima predominen les exclusions (Flores Galindo, 2001, 

citat per Sandoval 2021: 147). 

I aquesta és la societat que es tracta d’anar construint també a Europa, a poc a 

poc, amb passos petits i les precaucions necessàries, però l’ideari ja està dibuixat. 

Oposat a aquest creador que gaudeix d’una llibertat sense límits, ben bé com si 

Goethe mai no hagués escrit el seu Faust, Mario Vargas Llosa ens dibuixa també 

el perill d’una llibertat positiva en el sentit d’Isaiah Berlin. Perquè si la llibertat es 

vol definir d’alguna manera, llavors tot aquest floriment de les arts i les ciències 

se’n va en orris. Acabem vivint en «un món gris i mediocre», convertits en «un 

poble de formigues i robots». A més, preguntem-nos amb el nostre guia i l’audà-

cia que el caracteritza: «Com pot un analfabet gaudir de la llibertat de premsa?». 

Per aconseguir fer-nos lliures per decret, representa que les societats han de ser 

homogeneïtzades en un sentit molt específic i és que «un jo social que aspira a re-

alitzar un ideal col·lectiu» ha d’estar disposat a sacrificar tot el que impedeix asso-

lir-lo (2002: 15-17). A més, els partidaris d’aquests sistemes basats en la llibertat 

positiva són immunes a la crítica intel·lectual. Després del cop de puny a Gabriel 

García Márquez a Ciutat de Mèxic, Vargas Llosa només ha parlat una sola vegada 

del seu amic dels primers anys de carrera literària. Va saldar les diferències amb 

aquesta declaració: «Si estaves amb Cuba, podies fer el que volguessis, mai series 

atacat per l’enemic veritablement perillós per un escriptor, que no és la dreta sinó 

l’esquerra» (García Márquez, Vargas Llosa, 2021: 122). Assegut en una poltro-

na mediàtica, amic personal dels cercles més influents del món lliure, aquest fill 

adoptiu de moltes institucions europees i convidat aviciat de determinats cercles 

intel·lectuals als Estats Units s’atreveix a dir que el seu camí és, encara, inconfor-
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mista —com havia promès aquell llunyà 1967 a Caracas, als seus trenta-un anys.17 

L’actitud de Vargas Llosa en tot això

no és per res innocent. Té la intenció d’extrapolar una dicotomia de tal mane-

ra que els neoliberals (i el projecte neoliberal) apareguin com a portadors del 

pragmatisme, de l’astúcia de les guineus [segons la categorització de Berlin], i 

per això propensos al pluralisme i la tolerància, mentre que l’esquerra apareix 

exactament al pol oposat, víctima de la seva estreta i rígida visió del món (Boron, 

2019: 154).18

Com es tradueix aquesta visió del món el 2022, després d’anys de destrucció 

salvatge de la selva amazònica i de la seva població indígena, en un moment en què 

Philippe Sands articula el concepte d’ecocidi? «Les pallassades de Bolsonaro són 

difícils d’admetre per a un liberal. Tanmateix, entre Bolsonaro i Lula, jo prefereixo 

Bolsonaro. Tot i les pallassades de Bolsonaro, no és Lula», afirma el premi Nobel 

peruà (EFE, 2022).

El malecón Eguiguren

Aquell dia de l’any 1956 a Piura era «el més important de tots els que havia viscut 

fins aleshores i, potser, dels que viuria després» (1993: 9). Així relata Vargas Llosa 

la trobada amb el pare, que va abandonar la mare després de cinc mesos i mig de 

matrimoni, en l’últim estadi de l’embaràs. L’escriptor va créixer a Cochabamba, 

lluny de les famílies benestants d’Arequipa, perquè la família sencera, capitaneja-

da per l’avi matern, polític actiu, s’havia traslladat a Bolívia, per dissimular millor 

el fet que la criatura creixia sense el pare a prop. Però aquell dia de 1956, aquest 

va aparèixer de nou per un cúmul de circumstàncies. Dorita Llosa va muntar 

17  Atilio A. Boron il·lustra l’estatus que ha arribat a obtenir Mario Vargas Llosa amb l’incident 
que es va produir el 1990 a Mèxic, en una fastuosa celebració organitzada per Octavio Paz 
sota el títol «Encuentro Internacional. La experiencia de la libertad». En aquella ocasió, Vargas 
Llosa va proclamar sense que li tremolés la veu que «Mèxic és una dictadura perfecta» davant 
dels il·lustres convidats i en una sessió transmesa per televisió en horari de màxima audiència. 
L’estirabot que delatava una «dictadura camuflada» i la corrupció del mateix Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) que havia organitzat l’esdeveniment no va tenir conseqüències 
perquè en aquell moment, Vargas Llosa ja era «la veu de l’Imperi, de l’establishment capitalis-
ta internacional, mentre que Paz només era un representat d’un decrèpit i desprestigiat partit 
al govern; el peruà, en canvi, s’havia reconvertit a fer de portaveu i abanderat del liberalisme a 
nivell global» (Boron, 2019: 20-21) 
18  El capítol dedicat a Isaiah Berlin en el llibre de Zeev Sternhell, «Les anti-Lumières de la 
guerre froide», completa l’abast d’aquest encadenament d’idees (2006: 494-535)
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una reunió d’amagat dels seus pares per fer conèixer el pare al nen. «Ens n’estem 

anant cap a Lima», li van dir els progenitors al final d’un passeig que es va con-

vertir en una excursió en cotxe i que s’estava allargant massa. Van fer nit en un 

hotel de carretera. El pare no era tal com el noiet se l’havia imaginat a partir de les 

històries que s’inventava per compensar la seva absència. «Vaig estar tota la nit 

amb els ulls oberts i el cor sobresaltat, tractava de sentir alguna veu, algun soroll, 

de l’habitació del costat, mort de gelosia i sentint-me víctima d’una gran traïció» 

(Vargas Llosa, 1993: 31). 

El fet que descriu Mario Vargas Llosa a l’inici de la seva autobiografia és trau-

màtic, una desil·lusió que el marca amb ferro roent. És un d’aquests records que 

fan fugir sempre més endavant, per no haver de tornar mai més a cap habitació 

fosca. Un agulló clavat a la carn, com diria Kierkegaard, que ens fa adquirir la plena 

consciència de la nostra pròpia fragilitat. I aquest dolor és, en el fons, necessari per 

poder escriure, per tenir l’energia d’indagar tot això que ens envolta. Però les obres 

literàries que ha escrit Mario Vargas Llosa, amb tots els seus instants que prenen 

l’alè i ens fan estremir per la precisió d’unes imatges o la tria dels mots, no poden 

compensar la figura pública que ha fet seva no només la polèmica més barroera. 

Mario Vargas Llosa s’ha abocat a la construcció de tot un sistema coherent de va-

lors i principis, dins del qual no hi ha lloc —i això és el més trist— per als nens que 

ploren abandonats o traïts en alguna habitació fosca. La realitat que aquest escrip-

tor proclama és una realitat dividida, com si visquéssim davant d’aquest mític riu 

d’Eguiguren, sense creuar-lo mai. És una decisió conscient de no voler saber què hi 

ha a l’altra banda i passejar tranquil al llarg del malecón que protegeix dels embats 

de qualsevol tempesta. 

El món dels feliços, però, té una necessitat imperiosa d’allò que expulsa i ignora, 

precisament. Les exclusions es creen per poder explotar els exclosos, això és ben 

fàcil de comprendre. Tots els sense papers d’aquest món, tots els afectats per les 

subtileses del racisme que no té res a veure amb la biologia sinó que sempre es basa 

en el poder adquisitiu i l’estatus social, tots els parlants de «llengües muntanyen-

ques» com diria Harold Pinter, tots els «analfabets» que no comprenem les regles 

del joc que fan guanyar el poder, no som interlocutors vàlids en aquesta conversa. 

El perill d’aquesta nova ideologia liberal, que estem re-introduint a Europa, de 

vegades amb una frivolitat increïble, és que allà on uns ho tenen tot, ja s’hi han 

format capes de població invisible i muda, ja hi ha persones que estan forçades a 

dedicar les seves vides al servei d’aquesta minoria privilegiada. Els han fet «lliures 

per ser desposseïts», va apuntar Atilio A. Boron (Boron, 2019: 147-154). Amb el 

glamur de les festes privades i en nom de la literatura com un monument cultu-
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ral, amb el suport de les institucions acadèmiques, amb els favors dels polítics i la 

impunitat mediàtica, Mario Vargas Llosa participa activament des de fa més de 

cinquanta anys en la construcció d’una escenografia potser arnada, però que malda 

per revifar i encara pot fer molt de mal. No es tracta de cap estirabot momenta-

ni, sinó de la construcció d’un sistema coherent de pensament. Si admetem que 

el món pot funcionar amb dues classes de llibertats incompatibles, com proposa  

Vargas Llosa de la mà d’Isaiah Berlin, llavors ens acostumarem de nou als nete- 

ja botes que viuen de les propines i les serventes amb uniforme i còfia i trobarem 

evident que una bona universitat costi el sou d’una vida de paleta i per parir, les  

dones buscarem l’ajuda de llevadores que han après l’ofici de generació en gene-

ració, com denuncia la foto de Sarah Reingewirtz presa a Los Angeles, on això ja 

passa avui (World Press Photo Award, 2022). 

De què parlem quan parlem de l’aversió de Mario Vargas Llosa als catalans? No 

és una incomprensió ingènua o provocada per falta d’informacions. No és ni tan 

sols una proclama fàcil per buscar favors dels que necessiten aquesta mena d’avals 

intel·lectuals pels seus propòsits polítics. El seu és un sistema de pensament sencer 

que ens exclou a tots els que no ens resignem a desaparèixer dòcilment dels esce-

naris de la gran història. Estem davant d’una qüestió de primer ordre, el que cal 

combatre és una manera de veure el món. 
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Jordi Amat

Notes sobre una deriva equívoca 
de la Cultura de la Transició

A mitjans del mes de gener d’aquest 2022, Andrés Trapiello va dedicar a Carlos 

Pujol l’article setmanal d’opinió que publica al diari El Mundo. Pujol, que va morir 

l’any 2012, sempre va ser un escriptor de minories. Un home discret i elegant, que 

sobretot es va guanyar la vida al sector editorial, amb una cultura literària vastíssi-

ma. Un savi ocult. La relació de Pujol i Trapiello va ser bona i l’autor de Las armas 

y las letras, sempre que ha pogut, l’ha elogiat. De fet, el va editar i tot. I diverses 

vegades s’ha preguntat per què l’il·lustrat Pujol no tenia el reconeixement que ell 

considera que la seva obra mereixia. A l’article en qüestió, titulat «Pujol el Bueno» 

per oposició al President Pujol, Trapiello argumentava els motius pels quals creia 

que Carlos Pujol era i és tan desconegut. Per l’estil o la mena de literatura que prac-

ticava, d’acord, però no només. Hi havia altres factors. El nacionalisme català que 

l’hauria exclòs en seria un. De fet també la llengua que usava. «Escribir en castellano 

en Cataluña no facilita las cosas, desde luego». Però una mica abans, situada la qües-

tió en aquesta dimensió, Trapiello havia escrit el següent: «En Cataluña hay dos cla-

ses de escritores: los que escriben en castellano y los que lo hacen en vernáculo. Los 

primeros tratan de ganarse la vida y a los segundos se les subvenciona». Em sembla 

un bon punt d’arrencada per reflexionar sobre la qüestió que se’ns ha plantejat. 

Jordi Amat (Barcelona, 1978) és filòleg i escriptor. Autor, entre altres, de Els «Coloquios Ca-
taluña-Castilla, 1964-1971» (2020), El llarg procés. Cultura i política a la Catalunya contem-
porània, 1937-2014 (2015), La Primavera de Munich. Esperanza y fracaso de una transición 
democràtica (2016), Com una pàtria. Vida de Josep Benet (2027) i El fill del xofer (2020). El seu 
darrer llibre és Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater (2022). Actualment és coordinador del 
suplement de cultura en català Quadern, del diari El País
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El primer que sorprèn de la frase de Trapiello és l’ús de l’expressió «vernáculo» 

per referir-se al català. Podríem ser ingènuament magnànims i creure que la tria 

de l’expressió no és malintencionada sinó un tria d’estil, un cultisme d’un autor 

que gasta un castellà que de clàssic està evolucionant a ranci. Però, en tot cas, allò 

indiscutible és que «vernáculo» és un terme gairebé en desús. Només pronun - 

ciar-lo, vulguis o no, a la memòria cívica ressona la retòrica oficial amb la qual  

el franquisme es referia al català quan prohibia aquesta llengua i havia posat en 

marxa una estratègia intensiva de minorització per consolidar un estat de plena di-

glòssia. Per què, doncs, un home de cultura com ell, bon lector de Pla i de Manent, 

opta per referir-se així al català? Quan diu «vernánculo» sembla clar que Trapiello 

fa una picada d’ullet al seu lector, amb qui comparteix un nacionalisme cada ve-

gada menys banal, perquè rigui o estableixi una complicitat ideològica que des- 

prés reforçarà amb la difamació següent: la literatura catalana existeix perquè 

és una literatura subvencionada. I si és subvencionada ho és per la Generalitat.  

Ho afirma amb rotunditat i, dins de la seva bombolla, no passa res, al contrari, 

reforça la seva posició a la vegada que es normalitza la demagògia perquè cap dels 

escriptors amb prestigi en aquell sector ho impugna.  

No és fàcil determinar fins a quin punt aquesta descripció esbiaixada de la 

realitat és poc o molt compartida, però diria que sí podem convenir que fa vint 

anys una frase d’aquesta mena era inconcebible que l’hagués pronunciada un intel-

lectual espanyol. O, en tot cas, qui l’hagués verbalitzada o l’hagués escrita hauria  

estat considerat com un nostàlgic de la dictadura. Ara ja no. La normalització  

d’un posicionament com el que fa Trapiello fa al seu article sobre Carlos Pujol, 

per tant, només pot entendre’s per una determinada deriva ideològica. Una deriva  

que ha implicat la consolidació d’una hegemonia, és a dir, d’una normalitat.

El procés que ha desembocat fins aquí és complex i encara no s’ha estat estu-

diat amb prou deteniment. Aquestes pàgines són unes notes disperses per provar 

d’entendre’l. 

Intuïtivament diria que s’ha produït una evolució nacionalista d’allò que Gui-

llem Martínez va definir com la Cultura de la Transició, un concepte de crítica 

cultural la virtualitat del qual s’ha usat per comprendre la cultura espanyola dels 

darrers quaranta anys i encara no s’ha aprofitat prou per analitzar la cultura cata-

lana de la democràcia. La Cultura CT no és el corpus produït durant el període his-

tòric de la Transició sinó que és aquella cultura estabilitzadora que va acompanyar 

el procés democratitzador i es va associar a la reconfiguració del poder durant el 

felipisme, primer, i que després es va bifurcar amb l’aznaritat, moment en el qual  

el bloc de poder tradicional espanyol va reconquerir espais i va normalitzar una 
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idea d’Espanya que poc tenia a veure amb la que semblava que s’havia configurat, 

ara sí, durant la Transició. Aquella idea d’Espanya, imaginada per algunes elits de la  

intel·lectual liberal antifranquista, hauria d’haver-la impulsat l’Estat sorgit del can-

vi de règim, un Estat que, pel que fa a la cultura, havia de fer possible una convivèn-

cia com a mínim respectuosa i en últim terme harmònica (disculpin el lirisme arnat) 

entre les diverses cultures nacionals espanyoles. No ha anat d’aquesta manera.  

Els primers que van imaginar que aquella idea d’Espanya era possible foren 

intel·lectuals franquistes que, alhora que revisaven críticament la seva relació amb 

la dictadura, prenien consciència que havien participat en la destrucció del sistema 

cultural català. Ho assumiren i tingueren mala consciència. Així s’expliquen les 

proclames i els gestos que figures rellevant del sistema cultural franquista feren a 

principis de la dècada dels cinquanta en el context d’allò que es va anomenar el 

«dialogo» i que va tenir el seu epicentre als Congressos de Poesia celebrats entre 

1952 i 1954. Amb un cert voluntarisme, acarats a una figura de l’alçada literària 

i cívica de Carles Riba, alguns d’ells van creure que havien de situar la literatura 

catalana en igualtat de condicions en el context de la literatura espanyola. Després, 

quan el sistema cultural català va aconseguir reconfigurar-se tímidament i articular 

un discurs d’oposició de qualitat durant la dècada dels seixanta, algunes figures 

d’aquell sistema adquiriren un notable prestigi entre les elits culturals espanyoles. 

Valdria per Salvador Espriu, que s’escenifica a Madrid, d’alguna manera per Josep 

Pla o molt significativament pel Raimon convertit en símbol de protesta arran del 

festival a la universitat de Madrid durant el Maig del 68. Va ser una excepció posi-

tiva en un temps d’excepcionalitat sinistre. 

Però a la vegada, en aquell moment, una altra excepció. O, més ben dit, una 

novetat històrica dins de l’evolució de la cultura a Catalunya durant la moder-

nitat. Si en el context dels Congressos de Poesia el seu impulsor —Rafael Santos 

Torroella— encara podia afirmar que a Catalunya no existia un grup d’escriptors 

en castellà de nivell literari, aquesta constatació començava a fer-se falsa precisa - 

ment aleshores. Les conseqüències d’aquesta novetat, que es faria estructural,  

serien transcendentals: implicarien la impossibilitat que a Catalunya només exis- 

tís una cultura nacional, la catalana, tal com el catalanisme havia pretès durant  

la seva fecunda acció de preguerra. 

D’acord, simplifico en excés. Perquè no és que durant la modernitat no s’ha-

gués escrit en castellà a Catalunya. Com ha demostrat Marfany, ni de conya. Però 

allò que sí havia passat és que, en el moment de constituir-se un sistema literari 

de la modernitat (en la línia d’allò fonamentat per Bourdieu a Les regles de l’art), 

a Catalunya havia gravitat entorn del català i d’un imaginari diguem-ne també 
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català. Allò que es va viure durant el darrer terç del segle XIX i sobretot a par- 

tir de la primera dècada del segle XX va ser una simbiosi forta i creixent entre 

aquest sistema literari i l’afany ideològic de substanciar una cultura nacional. 

La simbiosi definitiva entre sistema literari i cultura nacional no es va arribar a 

produir i, després de 1939, el poder la va escanyar tant com va saber. Ofegar-la 

era condició necessària per imposar la cultura nacional de la que formaven part 

els vencedors de la guerra. 

Per exemple, es tractava d’estigmatitzar el català definint-lo com a llengua ver-

nacla. Per exemple, es tractava d’afavorir que el sistema literari del franquisme a 

Barcelona fos en castellà. Per aconseguir-ho es van impulsar plataformes de tota 

mena, algunes reciclades i d’altres noves de trinca. I va ser en algunes d’aquestes 

plataformes, vinculades al periodisme o l’acadèmia, ja no a la immediata postguer-

ra feixista, quan un grup de joves universitaris lletraferits es van concebre com a 

grup literari i que escrivia en castellà amb naturalitat. Els Barral, Gil de Biedma 

o els Goytisolo. I, a més, com que aquests nois s’havien enrolat a plataformes del 

sistema, gaudien d’un marge de llibertat inexistent fora del sistema mateix que 

van explotar per escriure bona literatura. Eren fills de la dictadura i, a la vegada, 

elaborarien aviat un discurs moral i ideològic que la impugnava. I així, per activa 

o per passiva, a mesura que consolidaven la seva posició des del privilegi, impos-

sibilitaven, sense pretendre-ho, que pogués existir una única cultura nacional a 

Catalunya. La cultura a Catalunya, agradi o no, seria bilingüe i difícilment deixaria 

de ser-ho. Per això va ser una novetat transcendental. 

I no només ho seria per la llengua. També per l’imaginari. Qui millor el va ana-

litzar va ser Laureano Bonet al seu assaig El jardín quebrado dedicat els escriptors 

que als seixanta Barral ja va anomenar Escuela de Barcelona. Era un imaginari 

que també naixia de la mala consciència. No d’una mala consciència en relació a  

la cultura catalana sinó una mala consciència de classe com a membres d’una bur-

gesia local que explotava la classe obrera que malvivia a l’àrea metropolitana de 

Barcelona i que procedia de les zones més desafavorides d’Espanya. Aquest era el 

seu tema i la seva novel·la de referència va ser Ultimas tardes con Teresa de Juan 

Marsé, que va conceptualitzar amb més brillantor que ningú aquell nou imaginari 

català. És l’imaginari que, per exemple, Rafael Chirbes identifica als seus dieta-

ris com el paradigmàtic de la literatura barcelonina de postguerra. Un imaginari 

crític amb la realitat i que, a través de la crítica, legitimava el sistema literari en 

castellà perquè era el que mostrava amb major claredat la transformació demogrà-

fica, sociològica i identitària que s’estava produint a Catalunya. Qui no ho vulgui 

entendre, simplement, es dedica a escriure la història amb estrabisme.  
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Aquesta dinàmica on se solapaven dimensions de moltes menes mai va ser del 

tot ben digerida pels escriptors catalans de l’època. La clau de volta era, i en part 

encara és, la llengua. No podien deixar d’entendre aquella literatura en castellà 

com una anomalia que era conseqüència de la dictadura, encara més, els angu-

niejava com una demostració de l’afany de substitució oficial per acabar amb la 

cultura nacional catalana. El problema, al meu entendre, és que d’entrada sí va ser 

una anomalia, perquè era una novetat en el cicle de la modernitat cultural, però  

ho va deixar de ser i, encara més, paradoxalment, Barcelona com a patrimoni 

literari va ser en bona mesura obra seva. Però la cultura catalana que es volia he-

gemònica no els concedia del tot la legitimitat i pressuposava que, quan hi hagués 

democràcia, aquella anomalia desapareixia, obviant que s’havia fet estructural i 

s’havia legitimat fonamentant un discurs crític amb el franquista. 

Aquesta idea de l’anomalia es va expressar d’una manera radical a la dècada 

dels setanta, sobretot en un número ja famós de la revista d’esquerres Taula de 

Canvi coordinat per Jordi Carbonell, i va tenir la seva cara amb el projecte de país 

esbossat al Congrés de la Cultura Catalana, tal i com Manuel i Mariona Lladonosa 

al exposat a l’excel·lent Una nova cultura per al poble. En un i altre cas es partia  

de la base que era possible restituir una cultura nacional i la meva hipòtesi és que, 

aleshores, ja no ho era. Però d’alguna manera, aquest era l’horitzó que plantejava 

el principal programa de la CT a Catalunya: el programa de la Normalització que 

va implementar el pujolisme i que, en el camp de la institucionalització cultural, va 

tenir a Max Cahner com a ideòleg. Una Normalització que era, no cal que ens fem 

trampes, una nacionalització i que tenia un ampli recolzament popular, tampoc 

ens fem trampes en aquest punt, i que es podria implementar gràcies al primer des-

plegament de l’Estat de les Autonomies, i aquí tots plegats potser es hem fet masses 

trampes als respectius solitaris. 

Les primeres tensions relaciones amb la Normalització que es van viure ales-

hores de seguida es van desactivar. Per aconseguir-ho van jugar-hi un paper clau, 

precisament, escriptors catalans que escrivien en castellà i també intel·lectuals li-

berals espanyols d’aquells que havien fet un cert examen de consciència durant la 

dictadura. Aquests episodis menors es produïen en un moment en el qual la idea 

de nació espanyola tradicional encara estava deslegitimada per l’abús totalitari que 

n’havia fet la dictadura. Per això, cara enfora, es postulava una idea d’Espanya on 

poguessin conviure cultures nacionals en igualtat de condicions diguem-ne jurídi-

ques. Només així s’entén que, a l’hora d’iniciar-se la institucionalització de l’auto-

nomia, es traspassessin competències de cultura o d’educació de l’Estat central a la 

Generalitat, una decisió avui inimaginable. Però en la mesura que la democràcia 
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es va consolidar a Espanya, poc a poc, la nació dominant va esdevenir de nou un 

element cohesionador al servei del bloc de poder. En el marc del sabotatge mediàtic 

per acabar amb el felipisme, per primera vegada es va construir un discurs contra 

la Normalització consensuada. El titular «Igual que Franco, pero al revés» seria 

seminal. Era el 1993. Ja no va ser desactivat com deu anys abans. La interlocució 

intel·lectual ja no seria amb els escriptors de la literatura catalana sinó amb els de la 

literatura espanyola de Barcelona. I fins i tot amb aquell imaginari que ara s’usava 

per fer una crítica al nacionalisme. Tot plegat, com diria Ferrater, un joc pervers. 

Però és que era una altra època. Havia començat una deriva equívoca de la 

Cultura CT que ningú va denunciar. O, només, l’Ignacio Sánchez Cuenca de  

La desfachatez intelectual. Una denúncia que no va ser suficient i que, sobretot,  

va ser tardana. Perquè havia estat molt abans, a l’hora de bastir l’alternativa con-

servadora al felipisme per reconstutir el bloc de poder tradicional, que la noció de 

nació espanyola es va fer hegemònica. I ja no ha deixat de ser-ho. I és aquesta he-

gemonia la que permet dir a Andrés Trapiello, com qui no vol la cosa, animalades  

que només havíem associat a la tradició intel·lectual més reaccionària del país. ’



’

Teresa Moure

El dit a la nafra: l’escassa visibilitat 
de la literatura gallega

El visible i l’invisible

Vivim en una cultura eminentment visual: les pantalles ocupen el nostre temps i les 

imatges ens sacsegen renovant-se a la velocitat d’un parpelleig. Ja abans de l’apa-

rició dels nous suports tecnològics el món s’havia convertit en una iconosfera, és 

clar, però no sempre ens n’havíem adonat que aquests formats, a la fi, bandejaven 

altres ingredients sensorials associats tradicionalment a la lectura, com ara el tacte 

de les pàgines o l’olor a paper. En un assaig ja clàssic,1 l’arquitecte Juhani Pallas-

maa argumentava que la cultura occidental havia fet prevaldre un paradigma ocu-

lar-cèntric, una interpretació de la realitat excessivament aferrada a la vista. L’oïda 

exerciria un paper modest, encara que revitalitzat amb l’actual explosió de l’audio-

visual; molt més secundaris en serien els altres sentits, gairebé arcaics, romanalles 

del primat que fórem i amb prou feines consagrats a fornir sensacions íntimes. 

Aquest predomini de la vista explica la nostra tendència a invocar el mantra de la 

visibilitat: insinuar que alguna cosa no es veu és tant com suggerir que no existeix.

Teresa Moure (Monforte de Lemos, 1969) és escriptora i filòloga. És professora de Filologia 
a la Universitat de Santiago de Compostel·la. Ha publicat novel·les com Herba Moura (2005) 
i assaigs com Outro idioma é posible (2005) i Queer-emos un mundo novo (2011). Ha rebut 
nombrosos premis literaris

1 J. Pallasmaa (1996), The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, Sussex, John Wiley 
& Sons, 2005. Trad. esp (de Moisés Puente), Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2006
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Amb aquest punt de partida, intentaré abordar l’escassa recepció de la literatura 

gallega en el marc cultural de l’estat perquè és força evident que no importa si un 

text és de gran qualitat, si es publica en una editorial de cert prestigi, si el nom de 

qui ho escriu està avalat per traduccions a altres idiomes o per premis o si aborda 

una temàtica de summa actualitat: les novetats envelleixen sense assolir cap ressò 

al panorama espanyol. Puix que mana la vista, una obra literària ha de procurar 

també l’aparador on serà percebuda i, en aquest sentit, escriure en gallec resulta 

paradoxal perquè condemna a la invisibilitat.

Aquestes paraules no han de sonar a victimisme; al capdavall, triar la llengua 

pròpia com a vehicle, una cosa tan natural, deriva en aquest cas d’una decisió 

conscient. És probable que traspuen un solatge de queixa pel que fa al funciona-

ment dels canals públics o privats que actuen com a difusors culturals —edito - 

rials, agents, distribuïdores, crítica— en la mesura que contribueixen a deixar en la 

penombra les cultures o llengües minoritzades. Però, sobretot, pretenen desarmar 

una eventual interpretació maliciosa segons la qual els qui escrivim en aquestes 

llengües minoritzades ens conformaríem de ser cap de ratolí en comptes de cua  

de lleó. Ens acontentaríem de jugar en regional. A partir d’aquí la nostra perspecti-

va es llegiria sempre com a deformada: hauríem desenvolupat una mena de ressen-

timent, titllat tot sovint de nacionalista, contra les i els col·legues que, per escriure 

en llengües amb un gran nombre de parlants, gaudeixen de públics amplis.

La invisibilitat de la literatura gallega en el conjunt de l’estat enfonsa les seues 

arrels en motivacions polítiques i, d’alguna manera, apunta a una esquerda en l’es-

tructura democràtica. En l’ordenament legal espanyol es qualifica de ceguesa volun-

tària qualsevol intent deliberat de romandre ignorant quant a fets sobre els quals 

hom podria tenir alguna responsabilitat. Si em demanen de dur alguna cosa en la 

meua maleta durant un viatge i accepte, no podré adduir després que desconeixia 

que es tractava d’una partida de droga: el fet de trobar-se en disposició de conèixer 

esdevé obligació de conèixer. Caldria preguntar-se llavors si els esmentats agents 

implicats en la difusió cultural —i, en particular, els canals institucionals que pro-

mocionen el llibre des d’estructures oficials, que paguem tot@s— estan en disposi- 

ció de conèixer les literatures escrites en les llengües minoritzades i indagar si fan 

res per promoure-les. Si no fos així —i, de fet, ja veiem que no és així— les tendres 

paraules que es pronuncien davant els micròfons sobre la riquesa i diversitat cul-

tural de l’estat espanyol sonarien buides i, al mateix temps, la nostra temptativa de 

mantenir una identitat pròpia es veuria considerablement amenaçada.

L’article 3 de la Constitució Espanyola reconeix que la riquesa de les diferents 

modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural digne d’especial  
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respecte i protecció. És cert que la interpretació general sol centrar-se en la con-

sideració del castellà o espanyol com a llengua oficial, que tots i totes els ciuta- 

dans i ciutadanes tenen el deure de conèixer i el dret a usar, però al costat d’aquest 

enaltiment d’una de les varietats, el text constitucional recull explícitament la 

cooficialitat d’altres llengües en els seus territoris i es refereix a elles, a més, com 

una riquesa de la qual se n’ha de tindre cura; seran «objecte d’especial respecte».  

Em produeix perplexitat el mot respecte col·locat aquí. Procedent del llatí re-, 

‘dues vegades’, i spectare, ‘mirar atentament’, denota l’especial veneració que 

mostrem envers allò que  contemplem escrupolosament. Si la vista no s’orien-

ta mai cap al que es produeix en les altres llengües, s’estaria faltant al respecte 

enunciat en el text constitucional. No es tracta, doncs, d’establir un memorial 

de greuges, sinó d’analitzar per què no es vol mirar —no fos cas que ens trobem 

davant una ceguesa voluntària.

Voluntat de veure-hi

La voluntat és fonamental en l’acte de veure-hi. Percebem sense voler l’aroma de 

les flors o el tuf d’alguna cosa que s’està socarrimant: les olors ens sorprenen sense 

que decidim res sobre aquest tema. Igualment, els sabors o els tactes arriben als 

nostres sentits d’una forma instintiva, gairebé automàtica. En canvi, amb l’oïda i, 

sobretot, amb la vista participem selectivament, com a subjectes que decideixen. 

No veiem els mil taulers d’anuncis del nostre centre de treball, ni els trets de tants 

rostres amb els quals ens creuem en carrers abarrotats: el cervell selecciona entre 

aquest excés d’estímuls i molts detalls que la retina percep clarament es dispersen, 

perduts entre les neurones. Veiem només allò que volem veure. 

En aquest sentit, si més no, la ceguesa pel que fa a les literatures perifèriques de 

l’estat denuncia una falta d’atenció i de cura —ara que aquesta paraula s’ha reva-

lorat— envers allò que ens envolta de manera immediata. Perquè escriure en una 

llengua restringida a un marc territorial concret, inserit en un estat més gran, no 

comporta necessàriament adoptar uns motlles provincians. Ningú amb una mí-

nima sensibilitat literària diria avui que les obres de Gabriel Aresti, de Josep Pla  

o d’Álvaro Cunqueiro, per citar figures històriques, serien de qualitat dubtosa.  

Tots tres escrigueren en aquestes perifèries amb llengües pròpies, tots tres visque-

ren la llarga nit de pedra de la dictadura i moriren en les albors d’un temps nou.  

El cas estrany és que, en èpoques posteriors, al llarg de més de quaranta anys de  

democràcia, els productes culturals escrits en català, basc i gallec continuen sepa-

rats dels espais de visibilitat com si no foren dignes d’atenció, com si no estigueren 

a l’altura dels redactats en espanyol. 
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En els estudis filològics està encara ben arrelada l’etiqueta d’hispanisme; exis-

teixen estudis de filologia hispànica i les/els especialistes en literatura o llengua es-

panyoles es diuen hispanistes. Aquesta terminologia denota una certa ambigüitat. 

Històricament ha inclòs la producció cultural, particularment la literària, escrita en 

espanyol, ja fos a Espanya o als països d’Amèrica Llatina —l’anomenada literatura 

hispanoamericana. Remet a la forma llatina d’Hispània per a evitar, puc imagi-

nar, qualsevol susceptibilitat en altres estats. Seria una apropiació indeguda dir que 

García Márquez o Borges pertanyen a la literatura espanyola i en aquest sentit el 

qualificatiu d’hispànica compleix la seua funció, encara que tal vegada hauria estat 

més encertat —més respectuós— parlar de Literatura d’expressió espanyola, perme-

tent així, almenys hipotèticament, que per alguna esquerda apuntaren literatures 

maies, quítxues o aimares —entre molts altres exemples que podrien adduir-se— 

als països que un dia van ser conquistats per la corona de Castella. No obstant això, 

l’etiqueta també podria haver desenvolupat un sentit més d’acord amb un estat 

plurilingüe i acollir tot allò escrit, per exemple, en castellà, gallec, català, basc i 

probablement en algunes altres llengües que intenten surar enmig de les dificultats. 

De fet, l’Instituto Cervantes, malgrat tenir com a objectiu la difusió internacional 

de l’espanyol, en els últims anys ha signat acords amb organismes dedicats a la pro-

tecció d’aquestes cultures perifèriques que s’expressen en altres llengües. En 2018, 

per exemple, el seu director, Luis García Montero, afirmava que «el gallec ha de 

desenvolupar un paper decisiu en el projecte iberoamericà del Cervantes».2 Aquest 

viratge tal vegada il·lustra una temptativa de repensar el model cultural. Curio-

sament fa disset anys, en un text que va rebre el Premi Ramón Piñeiro d’assaig ,3  

jo mateixa incidia en aquesta possibilitat. En la meua argumentació de llavors 

apuntava com era d’estrany que, si es volia construir un estat on les diferents ex-

pressions identitàries convisqueren en harmonia, els programes d’ensenyament no 

inclogueren la possibilitat que qualsevol estudiant pogués accedir, ni que fos de ma- 

nera optativa, al coneixement de les altres llengües parlades dins de les seues fron-

teres. Però a Galícia no és possible estudiar basc; a Castella i Lleó no es pot estudiar 

català; a Andalusia no existeix una oferta per a divulgar el coneixement del gallec. 

La hipòtesi d’oferir en els plans d’estudi una petita mostra de la diversitat realment 

existent serviria per a fer callar aquestes veus obtuses que, de tant en tant, s’alcen 

2 <http://www.cervantes.es/sobre instituto_cervantes/prensa/2018/notiocias/acuerdo_cervan 
tes_xunta.htm>
3 T. Moure, Outro idioma é posible, Vigo, Galaxia, 2005
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contra l’estat de les autonomies invocant que no es pot accedir a la funció pública 

en igualtat de drets si s’exigeix el coneixement d’alguna de les llengües cooficials. 

Circumscriure les llengües als seus territoris històrics no és exactament protegir-les 

ni considerar-les una riquesa comuna perquè, al remat, ningú defensa el que no 

coneix. No caldrà aclarir que el meu assaig mai va aparèixer publicat en espanyol.

En qualsevol cas, mentre va predominar l’hispanisme entès com a defensa de 

l’espanyol a un costat i a l’altre de l’Atlàntic, l’escrit en gallec es quedava fora del 

mapa, com qualsevol literatura veïna. El ben cert era que, malgrat la fermesa amb 

què hom podia defensar les polítiques lingüístiques de l’estat, s’acabaven agerma-

nant així els textos de García Márquez i Borges amb els de Cela o García Lorca, 

tots ells mostres inequívoques de la grandesa de l’espanyol i de la seua pluralitat 

d’accents i registres. Inevitablement aquesta manera de fer hispanisme sonava co-

lonitzadora: com he indicat, servia per a esborrar moltes llengües d’Amèrica; d’una 

manera més subtil, també per a fer avinent a les plomes gallegues, catalanes o bas-

ques que decidiren «saltar» a l’espanyol renunciant a conrear la llengua dels seus 

territoris. És incontestable que aquest panorama privilegiava les figures literàries 

que escrivien en espanyol, les que accedien a l’aparador internacional. Òbviament, 

aquest sector no tenia cap culpa en el procés de selecció; en la seua condició de 

públic lector, algunes veus fins i tot intercedien destacant la qualitat dels textos del 

gallec Xosé Luis Méndez Ferrín o del basc Ramón Saizarbitoria, escriptors que han 

tingut poques traduccions a l’espanyol i d’un èxit moderat.

L’enfocament recent, que promet concedir algun espai a les altres llengües ibè-

riques és, com ja he assenyalat, indicatiu d’una nova sensibilitat, més d’acord amb 

els Estudis Culturals o amb principis ecolingüístics que han incidit en la necessitat 

d’abandonar perspectives colonitzadores, formulant una veta activista que valora 

la diversitat cultural com a punt de resistència contra el pensament únic. El pro-

blema que es planteja és si, en aquest nou context, les literatures en les llengües mi-

noritzades seran convocades en qualitat de regionals. Perquè, convé no oblidar-ho, 

estan instal·lades en el centre d’un conflicte, el nacional, i es nodreixen d’ell, pro-

duint una realitat emergent fins a un cert punt incòmoda, que no se segueix direc-

tament de les habituals regles de joc mercantil. La voluntat de veure-hi xoca amb 

la voluntat de ser.

El punt cec: la voluntat de ser

La vista no sols aconsegueix captar la realitat, també exerceix hi un fort control: la 

fixa en el mapa que servirà per a orientar-nos. Sartre, preocupat per aquest afany 

objectivador, insistia a evocar la figura mítica de la Medusa, que petrificava tot el 
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que esguardava. Tanmateix el que la vista ha classificat com a menor pot regirar-se 

contra els ulls que miren intentant assegurar-se una interpretació alternativa. 

Aquesta possibilitat deriva del fet que l’òrgan de la vista té un potencial reflexiu: és 

capaç de veure’s veient, exercint aquesta selecció totalitzadora i, en conseqüència, 

pot rectificar i adoptar una postura menys violenta. Aplicat al nostre camp, quan 

les altres literatures peninsulars demanen atenció, estan resistint-se a ser converti-

des en pedra. Poden oferir alguna cosa a canvi: contribuiran a contrarestar el punt 

cec del sistema dominant. 

Les cultures perifèriques sorgeixen enmig de processos polítics d’identitat, que 

es van alçar contra l’homogeneïtzació cultural propagada en tota Europa pels pro-

jectes de nació-estat; aquests que, per exemple, en la veïna França es van decantar 

per assentar la via centralitzadora, arrasant les cultures en occità, gascó o bretó. 

Que les literatures perifèriques gallega, catalana i basca hagin nascut de discursos 

contra l’espanyol no denota, no obstant això, agressivitat ni una salvatge intransi-

gència, com sovint se suposa des dels idearis centralistes que traspua el sistema lite-

rari. Ésser mai no és éseer sense més. Soc jo perquè no soc tu i, en aquest moment, 

la primera persona de la gramàtica verbal es converteix en un crit de rebel·lia.

La literatura gallega no té com a protagonista un subjecte que, sota la seva prò-

pia inspiració, s’asseu a escriure. Atès que l’hegemonia de l’espanyol està omnipre-

sent en la societat, el projecte d’escriure en gallec procedeix d’una decisió assumi-

da, de tints col·lectius, i no sempre vinculada al que podria dir-se el radicalisme 

polític. A vegades es tracta, sense més, de la naturalitat d’escriure en la llengua 

materna. Molt més sovint implica el desig de mantenir viva una cultura secular:  

les/els assagistes habitualment sostenen que el pensament que produeix algú que viu  

a Galícia, per a ser coherent, ha de fer-se en gallec, propagant així la idea que pensar 

no és una activitat única, que irradia exclusivament dels grans centres de poder po-

lític. Quan Ngugi wa Thiong’o reclama l’autenticitat d’escriure en kikuyu o quan 

Achile Mbembe promou una crítica de la raó negra, les seves reivindicacions en 

el sentit que el puzle de la humanitat ha d’estar compost per peces diverses, que 

aportin pluralitat i combatin l’habitual eurocentrisme, la intel·lectualitat espanyola 

pot ben bé assentir. Però oblida que aquest estil de dissidència també habita en el 

seu propi territori. Les literatures perifèriques de l’estat espanyol haurien de ser 

vistes com a excèntriques, donant a aquesta etiqueta no el sentit pejoratiu que ha-

bitualment té, sinó la connotació d’allunyades del centre, línies de fugida, índexs 

de varietat i de riquesa. Tenen sempre una mica de productes alternatius perquè 

s’han gestat en els marges –i els marges, com se sap, són territoris per a la llibertat 

i per a la dissidència.
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Reconsiderar la literatura en gallec completaria el panorama de la cultura elabo-

rada en la península i faria llum sobre algunes clivelles que s’obren en l’hegemonia 

de l’espanyol. En una comparació ràpida, quan es presenta a Rosalía de Castro 

com una poeta postromàntica en paral·lel amb Bécquer, s’està enfosquint la seva 

doble condició transgressora. D’una banda, la seva obra incorpora una perspec-

tiva feminista nova i ben perfilada, que recorda molt a Virgínia Woolf, però que 

s’avança a ella més de mig segle. D’una altra banda, introdueix un argumentari 

polític que degué ser sentit com a amenaçador: «Pobra Galícia, no has de / dir-te 

mai espanyola,/ que Espanya de tu s’oblida». Per a endolcir-la, la presenten com a 

«romàntica». L’exemple no és anecdòtic; al contrari, les comparacions podrien fer 

malbé molts mites. Una obra reconeguda de la narrativa espanyola de postguerra 

seria La colmena, del gallec Camilo José Cela, publicada per problemes de censura 

a Buenos Aires en 1950. Només nou anys més tard el també gallec Eduardo Blanco 

Amor, publicava en aquella mateixa ciutat, on estava exiliat, la novel·la A Esmorga. 

L’elecció de l’idioma prohibit no podia ser casual. Les dues són textos realistes, 

o fins i tot tremendistes, de gran qualitat, però tant els innovadors recursos de 

construcció com la temàtica, obertament homosexual, de la segona la fan en molts 

sentits més moderna, fins i tot audaç. I en cap cas s’hauria de prescindir d’ella quan 

es vol evocar el clima de denúncia sobre la realitat política que s’estava gestant en 

la literatura de l’època. Cela va obtenir un Nobel i un lloc fonamental en el sistema 

literari espanyol; Blanco Amor es va quedar absolutament fora de focus. La causa 

que tant Rosalía de Castro com Blanco Amor hagin estat menystinguts no és lite-

rària; calia tapar la seva dissidència en termes de política d’estat. Són, sens dubte, 

raons d’una altra època.

No obstant això, encara que ens acostem en el temps, el panorama no canvia. 

Una anàlisi de les revistes de crítica literària o de les recomanacions culturals en pe-

riòdics de gran impacte com El País o ABC al llarg de les últimes dècades permetria 

pensar que no existeix en l’Estat literatura de qualitat que no es faci en espanyol. 

Rares vegades un text en gallec arriba a aquests aparadors d’exposició i, quan suc-

ceeix, és perquè abans ha estat traduït, no perquè es pretengui donar compte de la 

diversitat cultural. Es trien un o dos autors —el masculí no és genèric— per a fer 

un tast i, en aquest cas, es va triar a Manolo Rivas i a Suso de Toro. 

No abordaré el debat fort, que convidaria a considerar si les persones cultes, 

les que divulguen l’amor pels textos des de les aules o les que escriuen en revistes 

literàries no podrien fer l’esforç de llegir gallec o català, dues llengües romàniques 

pròximes a l’espanyol. No entraré aquí perquè seria fàcil contra argumentar al·le-

gant que la literatura avui es mou per interessos de mercat i que no es pot convertir 
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al públic en poliglot de la nit al dia. A més, crec necessari que qualsevol raonament 

sobre les cultures de les nacionalitats perifèriques serveixi per a les tres: la unió 

és important quan es tracta de defensar el futur. I és obvi que aquest relatiu grau 

d’intel·ligibilitat desapareixeria en el cas del basc. No obstant això, no puc deixar 

de costat l’assumpte de les traduccions. És possible que moltes persones mono-

lingües en l’estat espanyol creguin que no se’ls escaparà un text important, que 

quan es produeixi una novetat de rellevància en les literatures perifèriques serà 

immediatament traduïda. El panorama editorial, ric i dinàmic, està molt obert a 

la traducció. En 2020 es van traduir a l’espanyol més de 6.000 títols en anglès, però 

també 1.260 llibres del japonès i 801 de l’italià. Enfront de xifres tan inflades, te-

nim a penes 276 llibres del català, 50 del basc i 44 del gallec. En aquests dos últims 

casos el nombre d’obres traduïdes és inferior a les que van correspondre al llatí. 

Si a Madrid interessa conèixer el que s’està coent en països com el Japó o Itàlia, és 

alarmant no apuntar-se al que s’està pensant o creant dins del propi estat; això, 

tret que vulgui desplegar-se una actitud condescendent i es pressuposi que, en 

realitat, en gallec s’escriu molt poc o molt malament. 

Els qui escrivim en altres llengües solem rebre de les editorials en espanyol, en 

els rars casos en què es mostri algun interès, un tracte «regional». Com si oblidessin 

que el text ja ha estat publicat en una versió original, se’ns proposen modificacions, 

canvis de títol o, de manera sagnant, no es fa constar en l’edició en espanyol que es 

tracta d’un original procedent d’una altra llengua. No rebem aquest tracte abusiu, 

en canvi, quan se’ns tradueix a altres idiomes. Podem pensar llavors que l’estat 

està protegint la diversitat? Quan em van publicar una obra en espanyol sense es-

mentar que l’original estava en gallec vaig pensar que s’havia tractat d’un error o 

que no havia sabut negociar amb la meva editora. Després, en comentar-ho, altres 

autors i autores em van confessar que els havia passat el mateix. Podria objectar-se 

que aquests són pactes entre particulars, on es poden produir errors, malapteses o 

irregularitats, com en qualsevol altra activitat comercial. Per descomptat, no seria 

sobrer comptar amb una agència específica dins de la Subdirecció General de Pro-

moció del Llibre, la Lectura i les Lletres espanyoles per a vetllar per aquesta mena 

d’assumptes i per a protegir, no tant els interessos d’autores i autors, com els de 

les literatures corresponents: la producció cultural associada a una llengua és una 

qüestió estratègica per a la seva supervivència.

Aquesta mirada ingènua, que confia que tot producte de qualitat acabarà obrint-

se pas, que serà traduït i reconegut, no copsa alguns altres efectes. Sabem que exis-

teixen forts interessos perquè el problema nacional no sigui esmentat. I sent per 

essència resultat d’aquest conflicte, les literatures perifèriques tendeixen a ometre’s 
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dels catàlegs tret que acceptin despullar-se d’un suposat nivell de transgressió: el 

de considerar com a referència el propi espai idiomàtic. Si, posem per cas, s’escriu 

un assaig sobre ecologia en gallec, es tendirà a usar exemples de la vora, des del 

Prestige fins a l’eucaliptització dels boscos autòctons. Això no resta universalitat 

als arguments que es desenvolupin; són les il·lustracions que naturalment afloren 

en la ment de qui està escrivint dins dels paràmetres d’una determinada cultura. És 

possible que tal assaig comenti diferents filosofies ecologistes, que esmenti succes-

sos ocorreguts en el sud d’Àsia o activismes anglosaxons, d’una manera inèdita en 

l’entorn espanyol o amb un to més profund que els manifestos de Greta Thunbeg 

però en el moment en què al·ludeixi a la manera de sentir el territori a Galícia és 

més que probable que el text sigui intervingut o considerat local. Tal vegada algú 

que escrigui en català o en basc tindrà algun marge per a referir-se a la seva realitat 

immediata perquè la vitalitat de ciutats com Barcelona o Bilbao opera en l’imagi-

nari col·lectiu creant algunes condicions d’intel·ligibilitat. Per al cas gallec, crec no 

equivocar-me, el tòpic de «regió nord-occidental extremadament rural on proli-

feren les drogues i es menja bon marisc» està molt assentat i les editorials no te-

nen observadors, com els clubs de futbol, perquè no pensen que s’estiguin perdent 

originals interessants. Quan parlo del problema nacional em refereixo a això. No 

sols a l’existència de moviments emancipadors que poden ser considerats des de la 

capital com a separatistes en potència, sinó al risc de vincular la llengua a una pro-

ducció menor. Es parteix que un text concebut com realment important acceptarà 

renunciar al propi punt de vista a canvi d’obtenir impacte. El mercat espanyol crea 

les regles del joc i, si es digna acceptar propostes formulades en llengües diferents, 

les despullarà de qualsevol efecte susceptible de ser interpretat com a transgressor. 

Lògicament, en tenir una limitada repercussió en l’exterior, la literatura gallega 

corre contínuament el risc de tornar sobre si mateixa i d’acabar servint als seus 

propis auditoris. Si al final només pot destinar-se a l’activisme cultural o al públic 

escolar, algunes temàtiques, com l’ecològica que he esmentat, estan abocades a cla-

mar en el desert . Les novel·les han d’ajustar-se a un nombre de pàgines per tal de 

ser acceptables com a lectura en els centres d’ensenyament o adoptar enfocaments 

didàctics per a adequar-se a un públic juvenil. Situar-se en un punt cec actua com 

a condicionant. 

La gran cruïlla de les cultures minoritàries és, lògicament, la de l’ésser. Sempre 

som per contraposició a un Altre. Per això no està de més l’exposició de la ferida 

a la vista pública, perquè la llengua a Galícia no se’ns regala com l’aire que respi-

rem. Hem hagut d’aprendre a relacionar-nos amb ella a través d’intenses pres sions  

socials i aprendre-la de veus que la conservaven sense doblegar-se; hem hagut  
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d’expurgar-la de tantes intromissions externes que hem acabat fent-ne bandera. 

Pot pensar-se que ens atrinxerem en una visió del món reduïda però la nostra con-

dició plurilingüe ens fa especialment conscients que no hi ha entorn on es negociï 

millor la llibertat que en la llengua, l’espai de la democràcia radical i del diàleg per 

excel·lència. 

La transmissió de coneixement per via escrita és el motor bàsic de la cultura oc-

cidental, però en la construcció del sistema literari gallec operen algunes claus que 

expliquen l’excepcional valor simbòlic atorgat a la literatura. Va ser per escrit com 

vam aprendre a reconèixer-nos amb un perfil diferenciat. Va ser veure la nostra 

llengua, aquesta que anomenaven dialecte rural, en lletres impreses el que ens va 

donar ales per a volar per sobre dels tòpics. Va ser el moviment escrit de finals del 

segle XIX, el Rexurdimento −protagonitzat per autores i autors que feien les seves 

vides en espanyol però que havien decidit escriure en la llengua del poble− el que 

va persuadir a una societat sencera de recollir les formes gramaticals abans que 

caiguessin en desús, de nodrir una narrativa, de dedicar-se a l’assaig i, en definitiva, 

de dignificar la llengua. Sense els projectes editorials de les Irmandades da Fala, 

en l’època de la Primera Guerra Mundial, o d’Anxel Casal −que va ser alcalde a 

Compostel·la durant la República i assassinat pel feixisme− no conservaríem la 

nostra dignitat. Sense un galleguisme cívic i combatent, el dur cop de la guerra civil 

ho hauria aixafat tot. Una dada editorial transmet eloqüentment aquest procés: 

en 1916 el periòdic A Nosa Terra veu la llum perquè aconsegueix abans dues mil 

subscripcions com a aval, cosa que significa que aquella Galícia rural considerava 

tan important la via escrita com per a sustentar un prematur micromecenatge. 

En altres territoris, un poble arriba a un determinat grau de sofisticació cultural i 

crea una literatura; a Galícia va ser exactament a l’inrevés: la via escrita va crear la 

identitat. No és estrany que tal literatura sigui, encara avui, un senyal de resistència. 

Intento aclarir això perquè sol repetir-se amb excessiva alegria que va ser el 

poble treballador, pagès i mariner, qui va conservar el llegat de l’idioma. Per des-

comptat, tota llengua és un artefacte col·lectiu sotmès a processos històrics i ins-

tal·lat en les parles populars. No obstant això, la literatura gallega no sorgeix de 

l’espontaneïtat creativa d’unes elits amb vel·leïtats literàries; d’alguna manera és 

una declaració d’intencions. Figures de diferents generacions gosen reivindicar una 

llengua allunyada del poder i assumir com a pròpia una identitat col·lectiva menys-

preada, una forma de negritud, si se’m permet usar l’expressió, per a reapropiar-se 

d’ella, com van fer els moviments del black power o el queer amb altres identitats 

marginals. Per això no pot deixar d’interessar als qui creguin en la transformació 

social, als qui considerin el mestissatge, la multiculturalitat o l’universalisme com 
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un motor, ja visquin a Madrid, a Barcelona, a Nova York o a Pequín. No és un 

assumpte de xovinisme, sinó d’autoestima. Ni volem imposar-nos ni pensem ser 

millors que ningú. Simplement som un poble més del planeta, amb tant dret a 

existir com els altres. 

Arribat aquest punt, pot ser rellevant destacar alguna cosa. En la societat actu-

al es respecta que algú tingui una identitat i la defensi. Homosexuals, emigrants, 

minories ètniques o pacients afligits per malalties rares constitueixen associacions 

en defensa dels seus interessos. A ca persona assenyada se li ocorreria pensar que 

aquestes defenses atempten contra el bé comú. Tornant al motiu de la vista, si soc 

miop i demano que la miopia sigui reconeguda, no agredeixo a les gents no miops. 

Perquè si soc gallega i demano el reconeixement de la meva cultura, de la meva 

identitat nacional, no agredeixo a madrilenys ni a murcianes. La llengua pròpia ens 

distingeix en la gran coral del món. Sense afronts. Com l’associació de miops que 

no ultratja els qui hi veuen perfectament.

El que encara roman ocult

Imaginem per un moment una situació peculiar. En un determinat enclavament 

d’Europa, sorgeix en l’Edat mitjana una llengua. Per una sèrie de circumstàncies 

històriques, durant el període de construcció dels estats-nació no surt molt ben pa-

rada, quedant relegada a confins domèstics. Casualment, es converteix en llengua 

oficial d’un altre estat. Ja en època contemporània, algunes figures literàries deci-

deixen conrear-la tal com és representada en aquest estat veí i passen a ser sospi-

toses de desestabilitzar la concòrdia de la incipient estructura autonòmica; són un 

corpuscle que desafia les fronteres d’estat i, en conseqüència, ha de ser reprimit. No 

m’estic referint a una república escindida en les últimes dècades del gegant soviètic 

ni a cap regió exòtica en el nostre mapa de referències; m’estic limitant al cas gallec. 

Tots els problemes que vinc esmentant sobre la invisibilitat de la literatura 

gallega encara es veuen acrescuts per un conflicte ortogràfic tan bel·ligerant com 

deliberadament amagat. Dit breument, en el gallec actual es barallen dues postu-

res. La primera d’elles s’ha autodeclarat «oficial», a pesar que en l’estat espanyol 

no es legisla sobre normatives ortogràfiques. Està emparada per institucions, com 

la Reial Acadèmia Galega, i va instaurar en els anys vuitanta, quan la llengua anava 

a entrar per primera vegada a les aules, una manera d’escriure apegada a l’espa-

nyol sota el supòsit que això facilitaria l’alfabetització. Així es va triar usar ll o ñ, 

en comptes de les formes lh o nh, històricament documentades. La postura alter-

nativa, la reintegracionista, va ser promoguda pel primer catedràtic de llengua i 

literatura gallega de la Universitat de Santiago de Compostel·la, Ricardo Carvalho 
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Calero, i procura restaurar les formes lingüístiques que el continuat contacte amb 

l’espanyol va anar desplaçant, a més d’agermanar els productes culturals elaborats 

a Galícia amb els procedents d’altres parts del món que parlen la mateixa llen-

gua: Portugal, el Brasil, Angola o Moçambic. Aquesta segona versió ha crescut als 

carrers, al caliu de l’activisme polític, allí on es cuina diàriament la vitalitat d’una 

societat. Malgrat comptar amb aval filològic i amb un potencial mercat interna-

cional, és una postura connotada dins de la ja de per si mateix poc visible lite-

ratura gallega. Això significa que, en el democràtic estat espanyol, optar per una 

forma històrica de gallec-portuguès o afirmar la seva unitat essencial, condemna  

a qui així escriu a una discriminació real que hem titllat a vegades d’Apartheid.  

Les editorials no publiquen en portuguès al·legant que tal decisió se sustenta en 

el seu patriotisme —entenent el referent en versió nacionalista gallega, no espa-

nyola—, les convocatòries de premis literaris exigeixen ajustar-se a la normativa 

«oficial», els textos representats gràficament amb lh o amb ç no s’incorporen als 

repositoris ni, en general, a les biblioteques. Es tracta, sens dubte, d’una discrimi-

nació inèdita en el món hiperconectat del segle XXI i poc divulgada en el conjunt 

de l’estat. Al mateix temps que les institucions internacionals redacten Cartes de 

les Llengües Regionals i Minoritàries o convencions per a defensar casos pecu- 

liars com el del mirandes —l’àstur-lleonès viu en enclavaments portuguesos—, 

les i els gallecs que escriuen la seva llengua, amb rang d’oficial, a la manera portu-

guesa desapareixen del focus. El punt cec s’engeganteix. 

En 2015 un ciutadà espanyol, el poeta Mário Herrero, rebia un prestigiós premi 

literari a Portugal, el Glória de Sant’Anna per la seva obra Da vida conclusa. Cap 

mitjà de comunicació d’abast estatal no va reflectir la notícia. En qualsevol altre 

lloc del món se li hauria donat eco amb orgull i s’hauria difós, de pas, que existeix 

un grup de gallegues i gallecs escrivint en una llengua inesperada, en aquest cas 

el portuguès —tot i que aquesta frase hauria de ser matisada, ja que el que es fa 

és usar el gallec històric, amb les formes ortogràfiques pròpies i no les imposades 

per aquestes reformes recents. És un cas relativament rar, però podrien adduir-se 

molts exemples de grans plomes que no van escriure en la llengua que s’esperaria 

pel seu lloc de naixement: Vladimir Nabokov, Milan Kundera o Samuel Beckett 

van protagonitzar transgressions al pacte nacional d’aquest estil. No obstant això, 

les seves raons eren privades o migratòries; no remetien a un grup ni posaven en 

dubte la fragilitat de les fronteres.

Estic donant una visió de part. M’he vist obligada a optar en aquest litigi, però 

no de manera desinformada ni eixelebrada; soc lingüista professional i exerceixo 

com a docent de Sociolingüística en la Universitat de Santiago de Compostel·la. 
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Tanmateix, de res serveix, que l’estat pugui considerar-me capacitada per a inves-

tigar qüestions lingüístiques i em reclami per a asseure’m en tribunals que deci-

deixen llocs de treball universitaris. Quan vaig començar a escriure creació ho vaig 

fer presentant-me a premis i, per tant, vaig acceptar la imposició de la normativa 

«oficial». En aquest context vaig obtenir guardons, traduccions a diferents llen-

gües i reconeixement. Però el dia que vaig fer pública la meva adhesió a aquesta 

normativa, la qual cosa hauria de ser una anècdota, es va convertir en un motiu 

suficient perquè el propi sistema literari s’alarmés. Per molt lingüista que fos, no 

podia decidir —com havia fet, sense tants problemes, Juan Ramón Jiménez, en 

èpoques suposadament més autoritàries— sobre convencions gràfiques. Les edi-

torials, que continuen avui reeditant la meva obra anterior i que, per tant, obtenen 

ingressos venent la meva obra, no accepten els meus nous originals. No perquè 

els hagin llegit i els desestimin: a vegades, els seus editors els presenten en actes 

públics de manera molt elogiosa. Simplement, no accepten llegir-los perquè no 

estan disposats a posar el seu segell en un text que no s’escrigui de la manera po-

líticament apropiada. Quan algú en l’estat em convida a un esdeveniment literari 

i busca documentació per a presentar-me, es troba que els catàlegs elaborats per 

les institucions culturals gallegues ometen netament les obres que he publicat des 

de 2013 i els premis que he rebut en la modalitat de portuguès. Ningú creuria que 

una editorial que vengui l’obra d’un(a) autor(a), a vegades amb moltes edicions, 

veti els seus textos quan no segueixen determinat patró ortogràfic. Diuen que les 

lleis del mercat manen, però, com veiem, no sempre és així.

Carlos Taibo, Séchu Sende, Dionísio Pereira o Víctor Vaqueiro també formen 

part del grup que va canviar de bàndol en aquesta guerra de grafies. Havíem obtin-

gut algun grau de reconeixement en el panorama cultural i, després, vam fer un pas 

endavant. Altres figures, com l’esmentat Mário Herrero o Susana Sánchez Arins, 

sempre van publicar en l’ortografia prohibida. En optar per aquest gallec interna-

cional, fem literatura en la nostra llengua, però també en la varietat oficial d’un al-

tre estat. Les ajudes que les editorials espanyoles reben quan publiquen traduccions 

de les llengües perifèriques no recullen encara aquesta possibilitat i seria fàcil que 

ho fessin. Els premis literaris en gallec ens penalitzen amb clàusules que impedei-

xen deliberadament la nostra participació, però, de l’altre costat de la frontera, els 

certàmens portuguesos, tal vegada per temor a veure’s envaïts per textos d’aquest 

gegant que és el Brasil, solen exigir la nacionalitat portuguesa. Hi ha moltes mane-

res d’estar en un punt cec; cap és desitjable per a qui vol crear. 
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Aquesta dissidència ortogràfica pot semblar sorprenent. Atesa la complicada 

situació sociolingüística en què subsistim, en una època en què les llengües mi-

noritzades estan sent literalment aixafades pel poder, moltes veus només veiem 

possible avui per a la revitalització del gallec un compromís efectiu amb la tradició 

de l’Acord Ortogràfic que ens impulsa cap a l’exterior: escrivim la nostra llengua 

acceptant les convencions que ha anat adoptant al sud del Miño, on ha mantingut 

tots els índexs de prestigi, sense persecucions ni condemnes. Aquest compromís, 

de caràcter ètic i polític, origina aquesta condemna a l’ostracisme. Conten que Ale-

xandre el Gran va voler temptar al filòsof Diògenes dient-li: «Si obeïssis al rei, no 

hauries d’acontentar-te amb unes llenties». El rebel Diògenes va respondre: «Si 

t’acontentessis amb unes llenties no hauries d’obeir al rei». La literatura, a vegades, 

no es conjuga amb beneficis econòmics, sinó amb termes com a autonomia moral, 

llibertat i coherència. 

En la portada de l’edició en espanyol del llibre de Juhani Pallasmaa que vaig 

esmentar el començament pot veure’s un detall del quadre de Caravaggio «La 

incredulitat de Sant Tomàs». Com no tenia suficient fe, sembla ser que el bo de 

Tomàs intentava veure amb els dits, ficant-los en les ferides de Jesucrist per a 

percebre’n la profunditat. La ferida d’ocupar literàriament un erm aliè a qualse-

vol paràmetre de confort pot assumir-se sense amargor per part de qui decideix 

instal·lar-s’hi. Fins podria acceptar que aquesta dissidència, en una situació des-

esperada —quan tots els indicadors socials reflecteixen la pèrdua accelerada del 

gallec entre la població juvenil i urbana— és en si mateixa una actitud artística, 

una estètica d’acord amb una ètica. Però l’ideal seria que poguessin veure el que 

escrivim; preferiblement amb els ulls i no amb els dits; preferiblement en l’apa-

rador d’una llibreria o al caliu d’una conversa on tinguéssim l’oportunitat de de-

batre amb unes altres autores i autors. El terrible seria que una literatura sencera 

romangués en l’ombra, fora de focus.

Traducció de Jaume Soler
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Xavier Domènech Sempere

L’eterna «conllevancia» 

Enguany es commemoren els 100 anys d’España invertebrada d’Ortega y Gasset. 

Una obra que malgrat el segle que ens separa d’ella, es troba encara en l’origen 

d’una de les pulsions més permanents d’una part de les elits polítiques, culturals i 

mediàtiques quan s’han d’enfrontar al problema de la diversitat nacional que po-

bla la terra de Sepharad. De fet, es podria argumentar que la concepció orteguiana 

sobre el tractament d’aquest «problema», la famosa «conllevancia», és més actual 

avui en dia que no pas ho fou en el seu propi temps.

La idea mateixa segons la qual en el debat sobre l’estatut català de 1932 la posició 

d’Ortega —en confrontació amb Azaña— fou la clau de volta del debat republicà 

sobre el problema dels nacionalismes «perifèrics», és en el fons més una construc-

ció posterior que no pas una realitat dels anys trenta. En aquest sentit, a propòsit 

d’un debat reeditat fins a la sacietat en diverses publicacions des dels anys setanta 

fins avui, s’ha pogut considerar que: «Es imprescindible conocer bien estos dos 

discursos para entender la problemática del catalanismo y de los otros nacionalis-

mos subestatales en España, porque marca exactamente los parámetros de la cues-

tión». Una conclusió que en realitat ha anat acompanyada de la idea que «Azaña, 
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finalmente, le dio la razón a Ortega sin reconocerlo».1 Però més enllà d’aquestes 

consideracions, que formen part d’un sentit comú compartit en amplis sectors de 

la intel·lectualitat i la política a Espanya, el cert és que la posició d’Ortega era prou 

irrellevant. Ell mateix formava part d’un partit polític que era la vuitena força par-

lamentaria a la càmera legislativa (ERC mateixa n’era la quarta) i en aquells debats 

foren molt més importants les posicions i discursos d’Amadeu Hurtado, represen-

tant d’ERC, de l’andalús i President de la República, Niceto Alcalá-Zamora o del 

mateix Alejandro Lerroux, líder en aquell moment del segon partit de la República. 

Estrany hagués estat el contrari, com estrany és, encara ara, continuar pensant que 

en la posició de dos polítics castellans (Ortega i Azaña) es contenen les claus per 

entendre el catalanisme i «los otros nacionalismos suesbtatales en España». 

Essent això així, ens podem preguntar: per quin motiu les posicions d’Ortega 

respecte a les problemàtiques nacionals són considerades encara ara com a opera-

tives? En aquest article intentem donar resposta a aquesta pregunta i entendre amb 

aquesta resposta com opera el corrent orteguià encara en el nostre propi present. 

Per fer-ho intentarem abordar de quina manera o en quin sentit la «conllevancia» 

orteguiana (entesa com resignació davant uns fenòmens que no es poden solu-

cionar, sinó tan sols aspirar a conviure-hi, i per tant sobre els quals res s’ha de fer 

perquè res no es pot fer) en realitat és tan sols un element d’un projecte més ampli 

d’articulació de l’Estat i la nació espanyola. Un projecte que, enfront d’altres for-

mes i projectes del nacionalisme espanyol, de vegades resta velat, però no per això 

és menys operatiu.

L’Espanya invertebrada d’Ortega

No és gens inusual presentar el pensament orteguià sobre la nació espanyola (allò 

que la nació és «un projecte de vida en comú») com d’arrel cívica i inclusiva, fins i 

tot a voltes emparentat amb la idea de patriotisme constitucional, en contrast amb 

els «nacionalismes perifèrics» que serien excloents i identitaris. Certament Ortega 

era, aparentment, enormement crític amb qualsevol idea de tall romàntic o histo-

ricista de la nació (encara que en el fons n’era profundament deutor). Ni la història 

ni la llengua eren així criteris que podessin definir la realitat nacional, ja que «Ni 

España es hoy un estado nacional porque se hable en toda ella el español, ni fue-

ron Estados nacionales Aragón y Cataluña porque en un cierto día, arbitrariamente 

1 D. Guerra Sesma, El pensamiento territorial de la Segunda República española, Sevilla, Athe-
naica, 2016, p. 43
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escogido, coincidiesen los límites territoriales de su soberanía con los del habla 

aragonesa o catalana».2 Però en realitat això no significava tampoc que pensés en 

una nació conformada com a pacte entre ciutadans. Per ell,

Una sociedad no se constituye por acuerdo de las voluntades. Al revés, todo 

acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad, de gentes que 

conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en precisar una u otra forma  

de convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la sociedad como reunión 

contractual, por tanto, jurídica, es el más insensato ensayo que se ha hecho...3 

Tanmateix si l’arrel de la nació no era la seva història, ni la seva cultura, ni tam-

poc era la creació d’una societat política entre iguals, què quedava?

El Estado ha sido siempre el gran truchimán (...). El Estado es siempre, cualquiera 

que sea su forma —primitiva, antigua medieval o moderna—, la invitación que 

un grupo de hombres hace a otros grupos humanos para ejecutar juntos una 

empresa (...) consiste a la postre en organizar un cierto tipo de vida en común.4 

Una definició que pressuposa la centralitat de l’Estat i la seva voluntat en la 

creació i existència de la nació i que el converteix en el alfa i l’omega de tota rea-

litat nacional, cosa que, com veurem, no és aliè a la  conversió del pensament 

orteguià en la base ideològica d’una part de les elits estatals de l’Espanya actual. 

Tanmateix la base de la concepció orteguiana, en gran part tant renegadora del 

romanticisme com de la mateixa modernitat il·lustrada, té com a base l’histori-

cisme legitimador de l’articulació de la unitat Alemanya pilotada des de l’Estat 

prussià, en la interpretació d’un Mommsen. Aquest últim, guanyador del Premi 

Nobel de literatura el 1902, en la seva Història de Roma equiparava la unificació 

dels pobles de la província itàlica sota el domini romà a la construcció de la na-

ció italiana (en una forma d’historicisme radical). De fet, encara que en aquest 

cas no inspirant-se en Mommsen que no analitzava la posterior construcció im-

perial romana i la seva decadència final, també la visió sobre la decadència en la 

falta d’un propòsit unificador de la nació estava basada en les històries de roma 

construïdes per la modernitat (pràcticament tots els grans autors de la matei-

xa n’havien fet la història des de Montesquieu a Gibbon). Malgrat blasmar tant 

2 J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid, Gredos, 2014, p. 395
3 Ibíd., p. 252
4 Ibíd., p. 397
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l’historicisme com la mateixa modernitat, el cert és que Ortega bevia d’aquestes 

fonts per construir la seva teoria sobre la nació.

La Roma espanyola no seria altra que Castella, que de la mateixa manera que 

l’antiga capital de l’Imperi hauria creat un vast sistema d’articulació de pobles amb 

un objectiu comú: l’Imperi (en aquest cas l’espanyol). Nació i imperi són així in-

destriables en Ortega (como ho era en tants altres nacionalismes5). Un relació on 

es feia la nació de forma incessant, ja que  «una nación no está nunca hecha (...) La 

nación está siempre o haciéndose o deshaciéndose».6 En aquest sentit, Ortega serà 

el gran intel·lectual de la necessitat de la nacionalització espanyola, entenent, ja en 

la seva conferència «La pedagogia social como programa político» de 1910 , que Es-

panya era el primer problema de tota política i que el projecte, com va anunciar el 

1914 en la seva conferència «Vieja y nueva política», no era altre que el de construir 

una «España vertebrada y en pie». Problema central quan, a més, la situació de la 

nació estava marcada per la seva gairebé mil·lenària decadència.

En realitat, si a finals del segle XIX la generació del 98 i els diversos moviments 

regeneracionistes havien nascut a partir de la meditació i certesa de la decadència 

espanyola (tema que es convertí en absolutament obsessiu de l’atmosfera finise-

cular), en el cas del nostre filòsof la decadència prenia dimensions colossals que 

abraçaven gairebé mig mil·lenni de la història peninsular. En origen atribuïda a la 

mateixa arribada dels pobles visigots que, a diferència de la resta de pobles germà-

nics que conquistaren Europa després de la caiguda de l’imperi romà, portaven en 

si mateixos els gens de la corrupció futura, provocant «que la historia de España 

entera, y salvo fugaces jornadas, ha sido la historia de una decadencia».7 Tan sols el 

«geni unificador de Castella» y «su saber mandar» haurien possibilitat la creació de 

la nació. Però la grandesa d’aquest procés de creació nacional, viscut segons Ortega 

entre 1450 i 1500, hauria durat poc i ja a partir de 1580 s’hauria reprès el camí de la 

decadència amb la pèrdua de les possessions als Països Baixos. A partir d’aquí s’hau-

ria anat accentuant la desintegració, amb la pèrdua successiva de les colònies, que 

hauria culminat a finals del segle XIX produint que  «La historia de la decadencia 

de una nación es la historia de una vasta desintegración».8 Una llarga desintegració 

que a partir d’aquell moment, amb el canvi de segle, passaria ja a ser peninsular.

5 Veure, per exemple, E. Ucelay, El imperialismo catalán, Barcelona, Edhasa, 2003
6 J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas..., p. 402
7 J. Ortega y Gasset, España invertebrada, Barcelona, Espasa, 2020, p. 127
8 Ibíd., p. 49
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La desintegració entrant en el segle XX era observable així en l’emergència del 

catalanisme o el nacionalisme basc, però en realitat això només eren epifenòmens 

d’un procés més profund. En primer terme a la defectuosa relació entre elits i mas-

ses que en el cas espanyol que hauria portat —en una visió absolutament deutora 

del pensament reaccionari europeu encarnat en la obra de Spengler La decadèn-

cia d’Occident—, a la «invertebració històrica». Si les elits espanyoles haurien estat 

incapaces de ser exemplars, les masses s’haurien mostrat permanentment com a 

indòcils, desconeixedores de que la seva naturalesa no era altra que ser guiades. 

Un problema que hauria marcat el conjunt de la història d’Espanya i que ara, en 

el primer terç del segle XX, també s’hauria tornat Europeu amb la pretensió de les 

masses d’irrompre a la història a partit d’un aberrant sentit d’hiperdemocràcia.9 

Tanmateix, en el cas espanyol la permanència d’aquesta realitat al llarg de tota al 

seva història hauria encoratjat el particularisme en una doble vessant. 

En la primera, la pretensió d’articular Espanya imaginant-la com un gran Ma-

drid, confonent la nació amb el seu centre, hauria alimentat la reacció provincia-

lista. Realitat que no s’ha d’entendre en el pensament d’Ortega com una menysva-

loració de la importància de la capital. De fet, per a ell, Madrid disposaria de l’únic 

electorat que, exceptuant les seves classes populars, sota el règim de la Restauració 

estaria realment preparat per participar de la política nacional. Aquest seria el for-

mat per buròcrates, intel·lectuals i grans industrials i financers, únics sectors capa-

citats per entendre la importància dels destins nacionals. El problema, en tot cas, 

residiria en un altre lloc. En la mesura que la resta d’Espanya no trobaria en la seva 

estructura social pràcticament res equiparable a la realitat madrilenya, s’hauria ge-

nerat l’oligarquia i el caciquisme per poder controlar les eleccions, quelcom que 

hauria provocat la reacció de les classes socials de les províncies i hauria propiciat  

la «subversión contra Madrid».10 L’expressió més aguda d’aquesta reacció, humilia-

da i ressentida segons Ortega, seria el catalanisme i el nacionalisme basc, precisa-

ment per ser els territoris amb una força econòmica major. Però en realitat aquests 

serien una part d’un fenomen més general que s’estava vivint a totes les províncies.

Tanmateix, aquesta només era una vessant del particularisme disgregador, en 

realitat aquest s’estenia per tot el cos social en la incapacitat, segons ell, de que 

cada grup imaginés la nació més enllà de les particulars fronteres de cada sector, 

institució o classe. La monarquia o l’exercit eren mostres d’aquesta realitat, però 

19  J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas..., pp. 277-282
10  J. Ortega y Gasset, La redención de las provincias, Madrid, Alianza, 1967, p. 106
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ho era especialment la classe obrera que en la seva pretensió d’articular-se com un 

nou universal, mitjançant la revolució, esdevenia el particularisme més perillós.11 

Perill que, de la mateixa manera que en el particularisme provincialista, tan sols era 

conjurable a partir de la vertebració nacional. En aquest sentit, com a bon naciona-

lista espanyol que era Ortega,12 la situació nacional era la causa de la desintegració 

territorial i social, i la seva vertebració n’era, finalment la solució. Però aquestes  

reflexions, que tenien la seva base en España invertebrada, havien de concretar-se 

en un projecte operatiu. Projecte que el filòsof madrileny intentarà articular al final 

de la dictadura de Primo de Rivera i posar en joc a l’inici de la II República. El ma-

teix fracassarà, però serà clau en la formació i acció d’una part de les elits a partir 

de la dècada dels vuitanta del segle XX.

El projecte de vertebració: passat i present

L’España invertebrada de 1922 és el marc històrico-ideològic de la proposta orte-

guiana, però tingué un desenvolupament pràctic posterior. Aquest a voltes s’oblida 

massa fàcilment, permeten així lectures molt diverses del text de principis dels vint. 

La concreció de la proposta en aquest sentit no és altre que La redención de las pro-

vincias, escrit en diversos articles entre 1927 i 1928 i publicat com a llibre el 1931. 

En aquest text trobem la part propositiva que Ortega maldarà per dur a terme sense 

cap mena d’èxit en l’inici de la Segona República. En realitat, la proposta que ha 

volgut ser llegida com a republicana, poc o res té a veure amb els debats i propos-

tes que el republicanisme, tant en la seva vessant catalanista o galleguista com en 

l’espanyola, i l’obrerisme estaven desenvolupant al final de la dictadura. Sí aquests 

camps polítics basaven la seva acció transformadora en les ciutats i les classes po-

pulars urbanes, Ortega cercava activar altres subjectes polítics.

El pensador madrileny no havia tingut èxit en les seves pretensions anteriors de  

convertir-se en l’intel·lectual orgànic de la burgesia urbana.13 Alhora el particula-

11  J. Ortega y Gasset, España invertebrada..., pp. 79-82
12  Malgrat que Ortega y Gasset poques vegades ha estat inscrit en el marc d’un pensament na-
cionalista espanyol, estic d’acord amb l’anàlisi de Ferran Archils sobre el nacionalisme d’Or-
tega, veure: F. Archilés, «Una nación desacamisada. Ortega y Gasset y su idea de España 
durante la primera guerra mundial (1914-1918), Rubrica contemporánea, 8, 2015, pp. 29-47; 
«La nación de las Mocedades de José Ortega y Gasset y el discurso del nacionalismo español», 
a C. Forcadell, P. Salomón i I. Saz (eds.), Discursoso de España en el siglo XX, València, Publi-
cacions de la Universitat de València, 2009, pp. 65-122
13  A. Elorza, La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset, Barcelona, Anagra-
ma, 1984, p. 181
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risme per ell denunciat com un dels grans símptomes de la desarticulació nacional 

espanyola, tenia la seva base més aguda precisament en els nacionalismes alterna-

tius i la classe obrera que extreien la seva principal força de la trama urbana. És en 

aquest marc que en la cerca d’un nou subjecte el filòsof gitarà la seva mirada cap a 

l’Espanya provincial i les burgesies rurals. Defugia així l’home-massa, que havia de-

nunciat com a gran problema del segle, la classe obrera i els diversos nacionalismes 

alternatius, i alhora s’assegurava una transformació controlada i conservadora. En 

aquest gir proposava dotar d’institucionalitat a les realitats provincials. Es tractava 

en definitiva, en el marc on la construcció nacional era obra bàsicament del «gran 

truchimán» , de reformar l’Estat per transformar la nació. De fet, en una visió abso-

lutament estatalista de l’acció, per ell «la política no es, por lo pronto, pedagogía ni 

apostolado, sino, estrictamente, acción del Estado, organización y funcionamiento 

de instituciones.»14 L’elevació de les províncies al centre del poder polític permetria 

així la creació d’unes noves elits territorials que elevessin la construcció nacional 

i l’articulació d’un nou espai d’institucionalitat que acabés amb els problemes de 

la desarticulació espanyola. Un camí on Ortega s’estava enfrontant al gran proble- 

ma que havia mogut el republicanisme federal del XIX i que mourà també un dels 

principals debats republicans a les Corts Constituents de la Segona República: la 

rectificació de l’Estat liberal centralista. Però en el cas del filòsof madrileny ho farà 

des d’una profunda incomprensió de les arrels de la formació d’aquest Estat liberal. 

La ignorància d’Ortega sobre l’Espanya medieval i moderna, no era comparable en 

aquest sentit a la que mostrava sobre el mateix segle XIX, atribuint tots els proble-

mes, i especialment l’articulació d’un Estat liberal centralista, a la ignorància de les 

elits.15 Una ignorància que ara seria solucionada per unes noves elits que, formades 

a l’estranger —en una descripció on no feia sinó parlar d’ell mateix16—, sabrien 

trobar solucions específicament espanyoles.

Un solució específica que passava per articular institucionalment el poder pro-

vincial (però no el local que havia estat la base de l’acció progressista i republicana 

des del segle XIX i de la pròpia arribada de la Segona República) amb la creació de 

14  J. Ortega y Gasset, La redención de las provincias..., p. 129
15  En aquest sentit, l’anàlisi d’Ortega a España invertebrada a sobre la «irracionalitat» de la 
construcció de l’estat liberal centralista, quan era funcional a un model específic d’implemen-
tació del liberalisme i del capitalisme, acompanyat per anàlisis més concrets sobre la «irracio-
nalitat» de fenòmens com els «pronunciamientos», eren històricament insostenible inclòs en 
l’època en la que el filòsof intentava interpretar-los
16  J. Ortega y Gasset, La redención de las provincias..., pp. 84-88



l’eterna «conllevancia»  141

l’espill / núm. 68

deu grans comarques des de l’Estat. Aquestes haurien de comptar amb una assem-

blea legislativa i un govern propi, deslliurant el Congrés dels debats particularistes 

que impedien els grans debats nacionals i creant una nova dinàmica regional amb 

elits pròpies per «forjar, por medio del localismo que hay, un magnífico naciona-

lismo —en aquest cas español— que no hay».17 Aquestes deu grans comarques que 

proposava com «Diez potencias de hispanidad», —defugint inicialment el nom de 

regions per tal de no emparentar la seva proposta amb el regionalisme— haurien 

d’elegir així mateix la mateixa Presidència de la República i formar una segona 

Camara regional que controlés l’acció de les Corts. De fet, aquestes últimes, ano-

menades per ell Junta Magna,18 serien triades per sufragi corporatiu, manllevant la 

influència de les grans masses urbanes en les mateixes. Es tractava, en definitiva, 

de realitzar un canvi controlat en un sistema polític on les grans ciutats, els treba-

lladors i treballadores i els nacionalismes alternatius tinguessin un paper menor.  

En un procés on, en realitat, era el poder central creador de les grans comarques el 

que en sortia reforçat. Així, segons Ortega:

Será, pues, un error calificar lo que sigue de política «descentralizadora» —así, 

sin más ni más—. Porque, como veremos, se trata precisamente de extremar 

las dos dimensiones de la vida pública —la local y la nacional—. Si, por una 

parte, es esta solución mucho más descentralizadora que la tradicional, es por 

otra mucho más centralizadora, incomparablemente más centralizadora, que 

ninguna de las pasadas. (...) Ya se verá cómo a la par va hecho en beneficio del 

poder nacional, que libre de esos lastre, ascenderá a las alturas del prestigio que 

le corresponden y de que nunca debió bajar.19 

Tanmateix, la realitat és que aquest projecte quedà absolutament aïllat en el 

debat de les Corts Constituents republicanes de 1931. Ortega comptava tan sols 

amb 15 diputats dels 470 elegits i el seu electorat no es trobava precisament en la 

Espanya provincial, sinó de nou en els intel·lectuals i les elits estatals, bàsicament 

madrilenys. Malgrat les seves pretensions inicials de parlar a les Corts en nom d’Es-

panya front al «islote acantilado catalán», el cert és que ell no havia format part de 

la coalició que havia donat llum al sistema polític inicial de la Segona República 

forjat en el Pacte de Sant Sebastià d’agost de 1930 on «el acantilado catalán» era 

17  Ibíd., p. 135
18  A. Elorza, La razón y la sombra..., p. 192
19  J. Ortega y Gasset, La redención de las provincias..., pp. 141 i 168
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central. En aquest sentit, la seva proposta d’articulació territorial dirigida des de 

l’Estat ni tan sols fou presa en consideració. 

En el debat constituent es declarà evidentment contra tota forma de federa-

lisme  —equiparar la proposta d’Ortega a una forma aproximada al federalisme 

no té cap sentit— que fragmentava la sobirania.20 També ho feu contra la solució 

republicana al problema nacional català i basc. Criticà en aquest sentit el fet que 

l’Estat no modelés directament un sistema territorial, en aquest cas basat en la seva 

proposta, i que deixes un «hueco» per estatuts particularistes. Tampoc aprovava, 

i aquest punt és important per entendre el paper del neorteguianisme després de 

1978, la possibilitat oberta a què altres territoris accedissin a un estatut. Segons ell, 

això produiria un procés d’emulació que propiciaria l’emergència d’altres qües - 

tions nacionals o regionals «enfermas de particularismo». Es trobarien llavors  «con 

una España centrífuga frente a una España centrípeta; peor aún, con dos o tres  

regiones semi-Estados frente a España, a nuestra España».21 Per ell:

En cambio, si la Constitución crea desde luego la organización de España en 

regiones, ya no será la España una, quien se encuentre frente a frente de dos o 

tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre sí quienes se enfronten, 

pudiendo de esta suerte cernirse majestuosamente sobre sus diferencias el Poder 

nacional, integral, estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una 

solución y de otra.22 

És en aquest marc on s’ha d’entendre la «conllevancia» orteguiana, no com una 

proposta merament de resignació per justificar la inacció davant dels diversos fe-

nòmens nacionals, sinó com un projecte operatiu d’acció de l’Estat per tal d’apai-

vagar el poder d’aquests fenòmens. Certament, no es tracta d’enfrontar-los direc-

tament, perquè això obligaria a atendre les seves motivacions i, des de la concepció 

d’Ortega, aquestes són profundament irracionals. Ho planteja clarament al debat 

de l’Estatut català de 1932, el catalanisme es produeix «por una misteriosa y fatal 

predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, 

20  J. Ortega y Gasset, «Federalismo y autonomismo. Discurso pronunciado en las Cor- 
tes Constituyentes», 25-26 de setembre de 1931, a J. Ortega y Gasset, Obras Completas, 
tomo IV, Madrid, Taurus, 2005, pp. 831-836
21  J. Ortega y Gasset, «Proyecto de Constitución. Discurso pronunciado en las Cortes 
Constituyentes», 4 de setembre de 1931, a J. Ortega y Gasset, Obras Completas, tomo IV, 
Madrid, Taurus, 2005, pp. 814-815
22  Ibíd.
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reclusos y absortos dentro de sí mismos».23 Fenomen que no es produeix en el cas 

del nacionalisme espanyol, ja que  «no existía en nosotros ese sentimiento negativo, 

precisamente porqué estábamos poseídos por el formidable afán de ser españo- 

les, de formar una gran nación y disolvernos en ella».24 De fet, la misteriosa i fatal 

predisposició del catalanisme no té solució «es algo de lo que nadie es responsable; 

es el carácter mismo de ese pueblo; es su terrible destino, que arrastra angustioso  

a lo largo de su historia. Por eso la historia de los pueblos como Cataluña e Irlanda 

es un quejido casi incesante». Queda llavors una única possibilitat: la conllevan- 

cia i  «imponerles» la autonomía a todas las regiones de España para así amortiguar 

el «problema catalán».25

Però la solució orteguiana referida a les qüestions nacionals no va ser la solu-

ció republicana, de fet no va arribar ni a ser cap alternativa tangible, de la matei- 

xa manera que la seva obsessió per apartar els partits i organitzacions obreres de la 

coalició republicana va ser també una via morta. Davant d’això s’imposà la deri- 

va d’Ortega cap a posicions cada cop més contraries a la República fins arribar, en 

paraules de Antonio Elorza, a «la puerta del infierno»26 y al posterior suport a la 

sublevación contra la democràcia. Tanmateix les reflexions i projecte orteguians 

van sobreviure i van trobar un nou destí durant la transició política espanyola. El 

manteniment del seu pensament en el marc del franquisme en l’educació de les 

futures elits, i com a base a voltes d’una certa dissidència de les mateixes, van fer-

lo renéixer amb tota la seva força als setanta. És aquest el moment en què el debat 

entre Ortega i Azaña es construeix com a central, quan en realitat no ho fou en el 

seu moment, per comprendre les problemàtiques nacionals. Fou en aquest sentit 

l’autor més citat en el debat constituent de 1977-1978 tot i que això no el féu tam-

poc rellevant en la configuració de la Constitució de 1978. Quan hi ha una corre-

lació de forces democràtiques, fins hi tot quan aquestes són constrenyides davant 

l’amenaça del cop d’Estat, Ortega difícilment pot ser solució. 

La Constitució sorgida del franquisme reconeixia l’existència de «nacionalitats i 

regions» en el seu article segon, dins del marc de la «indisoluble unidad» i establia 

dues vies per aquest reconeixement. La via de l’article 151, reservat inicialment a les 

«nacionalitats històriques», que contemplava el màxim competencial i la creació 

23  «Discurso de José Ortega y Gasset en las Cortes Constituyentes del 13 de mayo de 1932»,  
pp. 177-178, reproduït a D. Guerra Sesma, El pensamiento territorial..., pp. 172-196
24  Ibíd., p. 178
25  Ibíd., p. 185
26  A. Elorza, La razón y la sombra..., p. 210
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d’un demos refrendatari de l’estatut propi, i la del 143. Certament aquesta consti-

tució, malgrat els intents d’interpretar-la com un model gairebé federal, prohibia 

qualsevol tipus de federació entre comunitats (l’única vegada que s’esmenta la pa-

raula federació en el text constitucional és en el seu article 145, per prohibir-la), 

però obria també un procés inicialment asimètric al qual, més enllà de Catalunya, 

el País Basc i Galicia, també s’hi adheriren el País Valencià, Canàries i Andalusia.  

El perill que precisament Ortega havia denunciat durant la II República, i és pre-

cisament en l’instant que això era possible que apareix de nou la influència del 

pensador madrileny per conformar un projecte i un marc per aturar-ho. 

La UCD no tenia en aquells moments un model territorial predefinit, i din-

tre de la mateixa existien corrents, com la representada per Miguel Herrero de 

Miñón, ponent constitucional ell mateix, que es trobaven lluny de representar 

una concepció centralista i aliena al reconeixement del caràcter plurinacional de 

l’estat. En el camp de l’antifranquisme, el desprestigi de la idea nacional espanyo-

la, associada a l’exacerbació nacionalista viscuda durant quaranta anys de dic-

tadura, i la realitat de l’emergència de conflictes nacionals, estengué la creença 

compartida que tot procés de democratització havia d’anar acompanyat del re-

coneixement de les diverses realitats nacionals i d’una profunda descentralització 

del poder de l’Estat. Mai, ni el període republicà, l’esquerra d’àmbit estatal havia 

integrat de forma tan profunda aquestes demandes. Si el PSOE apostava en el seu 

XII Congrés de 1964 per una Confederació Republicana de Nacionalitats, que en 

el Congrés de Suresnes de deu anys després va mutar cap al reconeixement de 

les diverses nacionalitats i regions i del dret d’autodeterminació dels pobles,27 en 

el cas del PCE es parlava obertament d’un estat plurinacional o multinacional.28 

De fet, conceptes com estat plurinacional o nació de nacions no foren aliens al 

mateix debat constituent.

Això no deixa d’operar evidentment amb límits. Límits, en alguns casos marcats 

pel mateix exercit, que es van concentrar en la tortuosa redacció de l’article segon 

de la constitució sobre la «indisoluble unidad» d’Espanya i el reconeixement de 

les nacionalitats i les regions. Tanmateix, dins d’aquests límits, un cop aprovats 

els estatuts català i basc el 1979, tant el País Valencià com Canàries i Andalusia  

27  Per a l’evolució del PSOE en les qüestions nacionals, veure: V. Rodríguez-Flores Parra, 
Vertebrar España. El PSOE: de la autodeterminación a la LOAPA (1974-1982), Madrid, CSIC, 2021
28  Pel cas del PCE, veure: D. Díaz Alonso, Disputar las banderas. Los comunistas, España y las 
cuestiones nacionales (1921-1982), Gijón, Ediciones Trea, 2019
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apostarien també per la via del 151. Tanmateix aquesta via es va tancar en un gir 

radical del possible desenvolupament del futur Estat autonòmic.29

Aquest tancament va estar primer a punt d’afectar a Galicia, a la qual se li volia 

donar, malgrat el seu reconeixement com a nacionalitat històrica, un estatut tute- 

lat des de l’Estat, cosa a la qual es negà el Partit Socialista de Galicia i Alianza Po-

pular. Es va intentar també en el cas andalús, produint en aquest cas el trencament 

de la pròpia UCD andalusa, i la mobilització contrària del PSOE que tenia a Anda-

lusia una de les seves principals bases electorals. Fallits aquests intents inicials, el 

tancament del procés es va produir en el cas valencià i canari. De fet en aquest 

sentit el País Valencià es situa en una cruïlla històrica, que era seva, però que també 

ho era en referència al conjunt de l’estat, en el que es va conèixer com a «Batalla 

de València». Finalment, en el cas valencià i de Canàries el procés d’extensió d’un 

poder autonòmic fort fou reconduït cap al 143.  Les seves competències foren es-

tablertes així per lleis orgàniques aprovades per les Corts espanyoles, subordinant 

així clarament la seva realitat autonòmica a l’Estat central (fins el nom de l’actual 

Comunitat Valenciana fou decidit en el Congrés espanyol). De fet, la mateixa co-

ronació del procés autonòmic, es consumà amb la creació de la Comunitat Autò-

noma de Madrid, per decisió purament estatal el 1983. 

Ferran Archilés ens explica que per a Joan Fuster, en el cas del País Valencià, 

Si s’esdevenia sucursal i el provincianisme prenia el seu pes era per l’èxit i no  

pel fracàs o la feblesa del «centre» (...) Això era prova de l’èxit de la nació i no del 

seu fracàs (...) Per força ens hem de pregunta fins a quin punt en les reflexions 

fusterianes no hi ha sempre un diàleg implícit amb la idea d’una Espanya «inver-

tebrada» a la manera d’Ortega y Gasset.30 

I és que és cert que Ortega és el llençol de fons d’aquesta reacció. El filòsof de la 

nacionalització espanyola ofereix en aquest sentit una ideologia per una part de les 

elits que tenyeix el fons no d’una «incomprensió», sinó d’un no voler comprendre 

allò que es considera irracional. En aquest sentit el seu projecte s’encarna allà on 

havia tingut sempre la seva base de lectors, difusors i electors, entre les elits esta-

talistes, burocràtiques, mediàtiques o intel·lectuals. En elles l’Estat central torna a 

ser el centre de la creació nacional i aquesta articulació ha de ser obra d’aquestes 

29  He analitzat aquest procés a: X. Domènech Sampere, Un haz de naciones. El Estado y la 
plurinacionalidad en España (1830-2017), Barcelona, Península, 2020, pp. 218-238
30  F. Archilés, Una singularitat amarga. Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana, Catar-
roja, Editorial Afers, 2012, p. 267
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mateixes elits en un Estat descentralitzat que reforci de fet el poder central i la 

pròpia nació espanyola. Certament, aquest projecte no fou inicialment plenament 

dominant i els Pactes Autonòmics de 1981 entre la UCD i el PSOE (reeditats el 1992 

entre el PSOE i el PP) o la mateixa LOAPA de 1982, que pretenia el control del pro-

cés autonòmic des de l’Estat central, foren en part tombades per la sentència del 

Tribunal Constitucional de 1983. Però aquest mar de fons neorteguià va marcar 

l’actuació persistent de l’Estat, a nivell polític i judicial, fins al tancament de les 

possibilitats de desenvolupament de l’Estat autonòmic sense estar subordinat a les 

lleis orgàniques de l’Estat central que va suposar la Sentència del Tribunal Consti-

tucional de 2010 (31/2010), alhora que donava les claus per no afrontar els diversos 

problemes nacionals de la pell de brau.31

31  M’he ocupat d’aquest llarg procés a: X. Domènech Sampere, Un haz de naciones...,  
pp. 239-300

’
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Moisès Pérez

Intel·lectuals contra Catalunya

Un determinat grup d’intel·lectuals integrat per escriptors, economistes, juristes 

o historiadors s’han convertit des de fa anys en els cervells del nacionalisme espa-

nyol. Sota la disfressa d’un patriotisme constitucional i d’un igualitarisme liberal 

de temptacions jacobines, s’han caracteritzat durant els darrers temps pel seu com-

bat ideològic contra el fet diferencial de Catalunya, siga la pervivència de la seua 

llengua pròpia o les aspiracions nacionals d’una part dels seus ciutadans.

L’espanyolitat aflorava per qualsevol racó d’aquella protesta a la plaça de Colón 

de Madrid. Les banderes d’Espanya, attrezzo indispensable per a l’ocasió, domi-

naven l’escena, tot i mesclar-se amb pancartes que qualificaven els líders civils i 

polítics de l’independentisme de «colpistes» o d’altres cartells que consideraven 

el president espanyol, el socialista Pedro Sánchez, com a «traïdor». Els manifes-

tants imploraven al monarca espanyol Felip VI que no signara els indults als refe- 

rents sobiranistes catalans empresonats; reafirmaven a través dels colors de la ban-

dera la seua defensa de la unitat d’Espanya; i expressaven el seu gran menyspreu 

envers la coalició que governava aleshores, integrada pel PSOE i Unides Podem. 

Era una protesta impulsada per evidenciar un rebuig taxatiu als indults, però, 

al seu torn, també era una mobilització de la dreta exasperada contra la tímida 

política de diàleg de l’executiu estatal per desencallar l’anomenat conflicte català.

Aquella concentració del 13 de juny del 2021 fou una festa del nacionalis-

me espanyol, malgrat els intents dels organitzadors per revestir-la d’un exercici  

de patriotisme constitucional o, fins i tot, liberal. L’exigència d’una Espanya  

Moisès Pérez fa periodisme d’investigació. És periodista a la revista El Temps
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monolítica surava a l’ambient, alimentada per la presència del conjunt de l’eco-

sistema conservador i dretà de l’Estat espanyol. L’assistència de càrrecs del PP i de 

la plana major de Ciutadans quedava relegada, tanmateix, davant de la presència 

dels jerarques de la ultradretana Vox. El partit ultraconservador acaparava els 

focus, els clams i les felicitacions d’una jornada excessivament incòmoda per a la 

direcció popular, fins al punt que alguns dels líders regionals, com ara el gallec 

Alberto Núñez Feijóo o l’andalús Juan Manuel Moreno Bonilla, van distanciar-se 

amb excuses força peregrines.

La formació de la gavina temia una segona fotografia amb l’extrema dreta, una 

estampa tan corrosiva electoralment com aquell retrat de febrer del 2019, d’infaust 

record per als populars. La casa tradicional de la dreta espanyola, però, no podia 

defugir una convocatòria que connectava amb el seu ADN ideològic i les seues bases 

polaritzades encara més d’ençà de la quasi mimetització del discurs de Vox per part 

de la presidenta madrilenya, la trumpista Isabel Díaz Ayuso. L’origen d’aquell acte, 

força molest per a determinants segments de l’organigrama de poder del PP, fou 

una mena de crida de Cayetana Álvarez de Toledo, una diputada del PP al Congrés 

que s’ha convertit per a certs cercles intel·lectuals i polítics madrilenys en la cons-

ciència crítica contra qualsevol capitulació davant dels nacionalismes perifèrics. 

Un exemple paradigmàtic de la seua croada ideològica van estar les seues paraules 

sobre la política lingüística de Feijóo, de la qual va opinar que «no diferia essenci-

alment de qualsevol nacionalista».

La crida d’Álvarez de Toledo a través de les pàgines del diari El Mundo va ser 

assumida per la plataforma Unión 78, creada ad hoc per mobilitzar l’espanyolisme 

exacerbat al carrer contra els indults concedits per l’executiu bipartit del PSOE i 

d’Unides Podem. L’entitat estava constituïda pels actors clàssics d’aquestes con-

trades ideològiques, pels exdirigents polítics, intel·lectuals i referents de l’opinió 

pública enquadrats en el nacionalisme espanyol desfermat, «desacomplexat», mal-

grat la temptativa d’amagar-ho, de vegades, sota la cuirassa lèxica del «constitucio-

nalisme» o el «patriotisme constitucional». Al capdavant de l’organització, hi havia 

l’exlíder d’UPyD, Rosa Díez, o l’exdirigent popular i representant de l’ala més dura 

dels conservadors, Maria San Gil. En un segon pla, apareixien intel·lectuals com ara 

Félix Ovejero, Félix de Azúa o Andrés Trapiello.

L’escriptor lleonès Andrés Trapiello —autor de diversos dietaris, alguns publi-

cats a l’editorial valenciana Pretextos— seria, justament, un dels encarregats d’in-

tervenir en aquella concentració d’oposició als indults i, de manera subterrània, o 

no tant, al govern del PSOE i Unides Podem. En un discurs sense massa excitació, 

fins i tot relativament tou per al perfil ideològic dels assistents, va dir: 
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Ja n’hi ha prou de falsedats. Ja n’hi ha prou de dir un dia que no s’indultaran als 

sediciosos catalans i al següent el contrari. Ja n’hi ha prou de pactar la concòrdia 

amb aquells que han acabat amb ella i han promès rematar-la d’una vegada per 

sempre. Ja n’hi ha prou de promoure taules a esquena del Parlament per a trac-

tar assumptes que incumbeixen a tota la nació. Ja n’hi ha prou d’insultar als qui 

no pensen com ells. A veure si ho entenen d’una vegada: ningú és fatxa per dir 

avui el mateix que deia el president de Govern fa uns mesos.

A pesar de fer la seua al·locució des d’un escenari on es respirava nacionalisme 

espanyol pels quatre costats, deixava anar coses com aquesta:

Són molt més coherents els nacionalistes: ells no parlen de concòrdia. No volen 

saber res del diàleg. Segueixen amb la matraca dels presos polítics, l’amnistia i el 

referèndum, al qual ara, amb ajuda del govern, volen canviar de nom per deixar 

fora d’ell a tots els espanyols. És a dir, més del mateix.

L’arenga de l’autor de Las armas y las letras acabava amb una de les referències 

tòpiques d’aquest corrent polític: la transigència dels diferents governs estatals de 

qualsevol signe amb els «nacionalistes». Ho afirmava d’aquesta manera:

Saber que quedaran en llibertat uns delinqüents que desconeixen en absolut 

aquest art i que han confessat reiteradament que dividiran als diferents que vo-

len viure units i en llibertat, resulta preocupant. Perquè, al contrari que Sánchez, 

la paraula del qual no val res, perquè diu avui una cosa i l’endemà la contrària, 

als sediciosos catalans cal prendre-se’ls molt seriosament: sempre han fet el que 

deien que anaven a fer i han donat proves sobrades de la seua deslleialtat envers 

l’Estat de Dret, governara a Espanya la dreta o l’esquerra, i la dreta i l’esquerra 

han transigit sempre amb tots els incompliments democràtics nacionalistes.

El protagonisme de Trapiello a l’acte celebrat a la plaça de Colón de Madrid, 

en una jornada d’inequívoca exaltació espanyolista i de rendiment polític per a 

l’extrema dreta Vox, mostrava en quines coordenades ideològiques s’havien ins-

tal·lat tot un grup d’intel·lectuals «no nacionalistes» que havien convertit el com-

bat contra els «nacionalismes perifèrics» en el seu cavall de batalla particular, amb 

espe cial fixació sobre el procés independentista català d’ençà del viratge sobiranista 

del president Artur Mas i de l’extinta i mutada Convergència. Alguns dels mem-

bres d’aquesta colla de ments pensants de l’espanyolisme al·lèrgic a les expressions  

nacionals de territoris estatals eren referents internacionals de les lletres com ara 

Mario Vargas Llosa; o bé pensadors amb altaveus constants a les grans capçaleres  
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de l’Estat espanyol com pot ser Fernando Savater; o lletraferits amb certa incidèn-

cia dintre de les fronteres espanyoles com ara Andrés Trapiello. Personatges habi-

tuals de l’ecosistema mediàtic ubicat a la capital espanyola que, de vegades, havien 

tingut durant la seua joventut una militància en organitzacions progressistes. O 

que s’havien situat molt a l’esquerra, com Félix Ovejero.

Una de les veus crítiques de la intel·lectualitat espanyola, el politòleg Ignacio 

Sánchez Cuenca, va retratar el seu pensament.1 Tot i constituir un grup, en certs 

moments, difús, amb puntuals matisos ideològics i connexions de diferent afiliació 

política, aquest nucli, tant durant el procés de negociació amb ETA iniciat pel socia-

lista José Luis Rodríguez Zapatero, com durant la redacció de l’Estatut de Catalunya 

del 2006 o, en aquesta vegada, amb els indults, «van donar cobertura i munició 

dialèctica a les campanyes de la dreta». El seu missatge gaudeix d’aquests fonaments:

Resumint molt, el seu discurs parteix de la base que l’única nació de l’Estat capaç 

d’organitzar-se com una democràcia liberal és l’espanyola. Bascos i catalans es-

tan constitutivament incapacitats per a viure en democràcia llevat que l’Estat 

espanyol es mantinga vigilant i impose la llei en els seus territoris. D’aquí ve que 

aquests intel·lectuals pensen que la defensa de la nació espanyola és el mateix 

que la defensa de la democràcia i l’Estat de dret. Només poden ser lliures i iguals 

els espanyols en el seu conjunt, mai els catalans o els bascos separadament. Però 

això, segons ells, no és nacionalisme, és tan sols una pura constatació de les vir-

tuts liberals de la nació espanyola.

Amb aquests arguments, els qualificats «d’intel·lectuals de Colón», han gaudit 

d’un gran espai mediàtic tant els mitjans conservadors com als liberals de l’Estat 

espanyol. Una difusió del seu pensament que ha retroalimentat l’opinió de certa 

porció de l’establishment polític envers les reivindicacions nacionals de Catalunya 

o, fins i tot, sobre la defensa de la protecció de les llengües cooficials diferents del 

castellà al conjunt de l’Estat espanyol. L’acadèmic Ignacio Sánchez Cuenca feia una 

esmena a la seua «pobra argumentació»:

El que resulta inacceptable és que l’argumentació d’aquests intel·lectuals siga tan 

pobre. Molts d’ells són persones que han destacat en el món de les lletres. No 

obstant això, quan intervenen en el debat públic, ho fan sobretot per a parlar de 

1 Ignacio Sánchez Cuenca, «Los intelectuales de Colón», La Vanguardia.com (26-06-2019) 
<https://www.lavanguardia.com/opinion/20210626/7558237/intelectuales-colon.html>
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la qüestió nacional. I el més sorprenent és que encara que siguen persones cultes 

i versades en el seu camp, no s’han pres la molèstia de preparar-se una mica els 

arguments a propòsit del nacionalisme. Qualsevol que haja estudiat alguna cosa 

dels aspectes històrics, polítics i socials del nacionalisme s’adona de l’extrema 

neciesa de les tesis que defensen aquests escriptors. No estic dient que no es pot 

realitzar una crítica dura del nacionalisme o de molts dels seus aspectes: tan sols 

vull dir que la crítica ha de vindre acompanyada d’arguments ben construïts i 

d’una certa familiaritat amb l’assumpte del qual es parla.

El suposat dèficit argumentatiu i la seua contínua aparició al conjunt dels grans 

mitjans de l’Estat espanyol ha tingut efectes en el debat públic a l’Estat espanyol i  

ha condicionat la cosmovisió existent sobre els sentiments nacionals diferenciats 

que puguen existir a diversos territoris com ara el País Basc, Catalunya, Galícia o el 

País Valencià. El politòleg Sánchez Cuenca ho remata així:

Aquests intel·lectuals, amb el seu discurs gruixut i la seua prosa agressiva i des-

qualificadora, han contribuït decisivament al caràcter incivil del nostre debat 

sobre l’assumpte nacional. De fet, han traslladat de manera mecànica i peresosa 

els esquemes de la lluita contra el terrorisme al combat contra el nacionalisme, 

com si fora tot el mateix. Bastaria, per exemple, que admeteren que, de la matei-

xa manera que quan parlem de la dreta distingim entre feixistes i conservadors, 

o, en el cas de l’esquerra, entre socialdemòcrates i comunistes, hem de distingir 

també entre nacionalismes excloents i integradors, o entre nacionalismes amb 

Estat i sense Estat. Això ja seria un primer pas perquè unes certes demandes ter-

ritorials no es perceberen com a ofenses o atacs a la democràcia espanyola. Però 

potser és demanar massa a uns intel·lectuals que fa temps van renunciar a la seua 

responsabilitat pública i van optar per actuar com a mers propagandistes de la 

dreta nacionalista espanyola.

A conseqüència de la volada que ha assolit el «procés» i de la seua transcendèn-

cia en l’esdevenir polític espanyol, aquest grup d’intel·lectuals han centrat els seus 

esforços i han esmolat les seues plomes per carregar contra Catalunya i, singu-

larment, contra qualsevol expressió que puga ser considerada com a emmarcada 

dintre del nacionalisme català o de ser-ne còmplice. Un dels objectes de crítica 

que ha caracteritzat el seu posicionament polític i la seua manera de projectar una 

futura Catalunya que complesca amb els seus paràmetres ideològics ha estat la po-

lítica lingüística desplegada pels diferents governs de Catalunya. Francesc de Car-

reras, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, 

dècades enrere a l’òrbita del PSC i des de fa anys membre d’aquesta colla de ments 
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de l’espanyolisme, va expressar2 que entre les causes de la suposada decadència 

econòmica de Catalunya en comparació amb l’èxit de la Comunitat de Madrid hi 

havia «la barrera —quasi aranzelària— que suposen les normes lingüístiques que 

afavoreixen desmesuradament el català».

La promoció de l’idioma propi i les polítiques de normalització lingüística 

empreses des del Principat han estat observades per aquest grup d’intel·lectuals 

com a elements a favor de la causa independentista. Qualsevol decisió adreçada 

a promoure la llengua pròpia en diferents àmbits de la societat catalana s’ha 

interpretat com una amenaça per al castellà, fins al punt d’advertir d’una «per-

secució del castellà», inexistent quan es contrasta amb les dades de la realitat. El 

filòsof Fernando Savater, ideòleg de formacions centralistes com ara UPyD, va 

exhibir aquest pensament en un article escrit3 arran del conflicte a una escola 

de Canet de Mar (el Maresme) sobre l’aplicació de la immersió lingüística i les 

sentències judicials que miren d’escapçar aquest model de consens dins la socie-

tat catalana: «Els fanàtics separatistes no volen defensar el català, tan pretensiós, 

sinó dinamitar el castellà per així acabar amb tota vinculació cultural i social 

amb la resta d’Espanya».

Encara que la immersió lingüística compta amb un ampli suport social i polític 

a Catalunya i que serveix com a element fonamental de contrapès davant un pano-

rama mediàtic, d’ofertes d’oci i de socialització dominat pel castellà, la seua exis-

tència ha estat qüestionada reiteradament per aquests ideòlegs. El professor Félix 

Ovejero —deixeble in illo tempore de Manuel Sacristán— expressava en una peça 

redactada per argumentar el caire secundari i «feble» del nacionalisme espanyol:4 

«Fins on jo sé, no hi ha cap partit polític rellevant que propose el que és comú en 

els països del nostre entorn, inclosos els més diversos: l’escolarització exclusiva en 

la llengua comuna. En realitat, el tòpic més gran identitari de la nostra política és 

el de la nostra proverbial pluralitat». Sis anys abans,5 ja preconitzava en una argu-

mentació contra la immersió lingüística: «Segons sembla, el bilingüisme dividiria 

2 Francesc Carreras, «La pandemia emocional de Cataluña», ElPaís.com (14-07-2020) 
<https://elpais.com/espana/catalunya/2020-09-14/la-pandemia-emocional-de-cataluna.html>
3 Fernando Savater, «Excusas», ElPaís.com (18-12-2021) <https://elpais.com/opinion/2021 
-12-18/excusas.html>
4 Félix Ovejero, «España», ElPaís.com (29-06-2018) <https://elpais.com/elpais/2018/06/18/
opinion/1529339443_180174.html>
5 Félix Ovejero, «Un poco de aire ante la inmersión», ElPaís.com (19-12-2012) <https://elpais 
.com/elpais/2012/12/17/opinion/1355766620_452083.html>
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a la societat catalana. Un argument pobre. Si l’ensenyament en una sola llengua és 

garantia de cohesió, caldria escolaritzar només en castellà, la llengua majoritària, 

comuna i, a més, de molts emigrants i dels veïns “espanyols”».

La cosmovisió contrària a la política de normalització lingüística, un terme que 

també ha estat menyspreat pel mateix Ovejero per tal de defensar una major pene-

tració del castellà a l’escola catalana, s’ha complementat amb un raonament fona-

mentat en el suposat tret al peu que s’estaria fent Espanya amb aquestes polítiques, 

les quals «releguen el castellà». El premi Nobel de literatura Mario Vargas Llosa  

va defensar aquesta posició en un article6 que censurava els canvis introduïts  

amb la llei educativa de l’ex ministra socialista Isabel Celáa:

Contràriament al que seria natural, la gaubança i l’orgull d’un país l’idioma del 

qual ha anat adquirint amb el transcurs dels segles una universalitat que només 

té per davant a l’anglès, perquè el mandarí i l’hindi són massa complicats i locals 

per a ser idiomes veritablement internacionals, a Espanya mateixa, la terra on 

aquella llengua va nàixer i va evolucionar i va heretar després el món sencer, com 

ens van descobrir entre altres el gran don Ramón Menéndez Pidal i els seus dei-

xebles, hi ha des de fa algun temps una campanya de part dels independentistes 

i extremistes per a rebaixar-la i disminuir-la, tancant-li el pas i procurant (molt 

ingènuament, és clar) abolir-la o reemplaçar-la. Acaba d’ocórrer una vegada 

més, amb la nova llei d’educació que ha aprovat, amb un sol vot més del que ne-

cessitava, l’actual Govern del Partit Socialista i d’Unides Podemos, amb el suport 

de Bildu, la continuació d’ETA, l’organització terrorista que va assassinar a quasi 

nou-centes persones, i que ara ha abandonat la lluita armada i s’ha integrat a la 

legalitat. I, per descomptat, d’Esquerra Republicana, els principals dirigents del 

qual han sigut condemnats pels tribunals espanyols per convocar un referèndum 

sobre la independència de Catalunya estant prohibits de fer-lo explícitament per 

la Constitució de 1978, vigent en l’actualitat.

El referent de la literatura global s’expressava d’aquesta manera —amb al·lu-

sions tan simptomàtiques com al que «seria natural»— en un article on glossava  

del castellà i transmetia el seu menyspreu envers els idiomes de l’Amèrica Llatina 

abans de la conquesta —o invasió, segons Antonio Espino— espanyola:

6 Mario Vargas Llosa, «La lengua oculta», ElPaís.com (06-12-2020) <https://elpais.com/ 
opinion/2020-12-05/la-lengua-oculta.html>
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El castellà o la llengua espanyola ha passat a ser, segons aquesta llei, una llengua 

oculta o clandestina [...] L’espanyol, la llengua que va nàixer a Castella, quan el 

país estava semiocupat pels àrabs i que s’ha convertit en una llengua universal, 

on està? Es tracta d’una llengua disminuïda, silenciada, preterida davant llengües 

locals que són parlades per minories, i un dels ministres del Govern ha tingut 

l’audàcia de dir que tot l’escàndol que s’ha suscitat sobre aquest tema s’haguera 

evitat si l’espanyol no haguera estat «enverinant» el clima escolar a Catalunya, 

on alguns col·legis, que respecten les lleis, donaven les hores de classes en castellà 

[...]. La llei assenyala que les classes en espanyol o castellà constitueixen un dret 

de totes les persones nascudes a Espanya. En quantes comunitats autònomes bi-

lingües es compleix aquesta disposició? Em tem que només en una minoria. Per-

què, encara que semble impossible, la campanya contra l’espanyol en la terra on 

va nàixer Cervantes continua en marxa. Seria alguna cosa així com un vertader 

suïcidi que aquesta idiotesa prosperara, no per a l’espanyol o la llengua caste-

llana, que té més que assegurat el seu futur en la resta del món. Més aviat, per a 

Espanya, a qui arrancar-li la llengua seria arrancar-li l’ànima [...] Els hispanopar-

lants, que formem una gegantesca majoria al país, hem d’impedir aquest absurd 

intent de menysvalorar i postergar el castellà enfront de les llengües perifèriques.

En aquesta ofensiva contra les llengües cooficials diferents del castellà de l’Estat 

i, particularment, del català com a acció de combat sobre els «nacionalismes peri-

fèrics», també ha participat una altra de les figures que darrerament s’ha apropat 

per les contrades ideològiques d’aquests intel·lectuals. Famós pel seu assaig contra 

el buidament poblacional de les zones rurals de l’Espanya interior, Sergio del Mo-

lino ha virat els seus objectius amb obres que parlen d’un presumpte assetjament 

de la seua persona i la seua família quan va viure de ben menut a la població de 

Tavernes de la Valldigna (la Safor) —on hi residia, de la mà dels seus pares— per 

no parlar català. En entrevistes, fins i tot, ha manifestat que s’ha anat massa lluny 

amb l’ensenyament en llengua pròpia al País Valencià.7

Aquesta veu amb una certa presència mediàtica ha emergit en els últims temps 

per combatre el nacionalisme català amb arguments molt semblants als dels ano-

menats «intel·lectuals de Colón»:8

7 Voro Contreras, «Sergio del Molino: “Ser español, como ser valenciano, me parece una idi-
otez”», Levante-EMV.com (28-09-2021) <https://www.levante-emv.com/cultura/2021/09/28/
sergio-molino-espanol-valenciano-parece-57758262.html>
8 Javier Ors, «Sergio del Molino: “El secesionismo catalán es un golpe populista”», LaRazón.es  
(14-06-2021) <https://www.larazon.es/cultura/20210615/4hcppzbqybeu3kug5il5usqwnm.html>
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A vegades crec que estem vivint un tipus d’alienació transitòria. Han calat dècades 

de nacionalisme intens en tots els àmbits públics. Això ha generat una ruptura en 

la comunitat política de Catalunya. Hi ha una part que ha desconnectat, que no 

està ja en els mateixos codis i la mateixa conversa, que considera que Espanya és 

una tirania i que existeix una opressió. Això arrela perquè és consolador, perquè et 

permet tindre un sentit de la vida. Pertànyer a una nació oprimida o a una causa 

que lluita contra el mal li sedueix a molta gent. D’igual manera que existeix un 

prestigi a reclamar-se víctima. Hi ha un plaer a sentir-se part d’un projecte per 

construir. Hi ha un sentiment religiós i és molt difícil oposar arguments racionals 

a això. No calen. Un dels èxits enorme del nacionalisme català és inocular aquest 

sentiment religiós i de transcendència i de missió de la vida en una part de la po-

blació. És complicat entendre’s amb això. És com si Erasme discutira amb el Papa.

L’assagista, de fet, fa una contraposició entre l’espanyolisme, al qual considera 

il·lustrat i liberal, i el nacionalisme català (o basc) que estaria constituït només en 

el sentiment i desproveït de raó:

Em considere afí a la tradició il·lustrada i liberal, i a una Constitució com la 

que tenim, però el contracte social és fràgil, com s’ha demostrat en aquests anys 

quan ha sigut tocada per l’essencialisme dels moviments polítics arrelats en la 

sentimentalitat i les emocions. La democràcia liberal i els constitucionalistes han 

d’oposar-se a això i impedir que aqueix sentimentalisme òmpliga els buits i ar-

rase amb tot. Cal plantar batalla a les emocions i cal elaborar una sèrie de relats 

que acompanyen o reforcen el nostre contracte social. Hui sabem que un ele-

ment molt eficaç per a mobilitzar a les masses i la població, des del punt de vista 

polític, és el nacionalisme, el sentiment de pertinença nacional. La democràcia 

nacional, si no té res a dir o vèncer en el pla dels sentiments i els vincles que 

uneixen persones, és a dir, en el contracte social al qual em referesc, es veuran 

desplaçats per aquells als quals no els preocupa aquesta unió i que al seu torn 

busquen comunitats basades en les ètnies i les llengües.

Les posicions nacionalistes catalanes, la simple defensa de Catalunya com a na-

ció, és qualificada per aquesta colla de pensadors amb gran presència al panorama 

mediàtic estatal com a pròpies del carlisme o, fins i tot, del feudalisme. Així ho ex-

plicava Fernando Savater en una entrevista9 durant els prolegòmens del referèndum 

9 J. M. Plaza, «Fernando Savater: “El gran problema de Cataluña es la educación y la pro-
paganda”». ElMundo.es (26-09-2017) <https://www.elmundo.es/cultura/2017/09/26/59ca9d7 
c468aebfe668b4633.html>
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d’autodeterminació del 2017: «El nacionalisme català i basc és el retorn del carlis-

me, que ha sigut el gran mal de la història moderna. El que ha impedit que Espanya 

tinguera una democràcia liberal avançada ha sigut la presència clerical, detestable, 

separatista dels carlistes». Sostenia que la reivindicació nacional d’una part de Cata-

lunya era com tornar a la funesta i lúgubre per a la humanitat edat mitjana:

Espere que aquest simulacre de referèndum no es realitze, perquè és una agressió 

a tots els ciutadans espanyols. Políticament, no existeix Catalunya o els catalans; 

existeixen ciutadans de l’Estat espanyol, i no hi ha més. Si tornàrem ara a lligar 

ciutadania amb la terra, seria com tornar a l’Edat mitjana, els segles de la gleva.

L’escriptor i membre de la Reial Acadèmia Espanyola, resident durant molts 

anys a Barcelona, Félix de Azúa, lligava en una altre article10 dos dels tòtems argu-

mentals d’aquests pensadors espanyolistes: la identificació del nacionalisme català 

com un posicionament polític propi d’altres temps i la cosmovisió del procés com 

a invent de la burgesia catalana. Ho feia d’aquesta manera:

Ha obtingut una joiosa difusió el suport dels bisbes i els empresaris catalans a l’in-

dult que Sánchez vol imposar als sediciosos empresonats. Indult que ells rebutgen 

i que el president de la Generalitat qualifica de perfectament inútil i «derrota espa-

nyola». Quina és la notícia? Empresaris, bisbes, rics homes catalans i tot el conserva-

dorisme feudal ha fet costat sempre als sediciosos. O potser Aragonès, Pujol, Puig-

demont, o l’inversemblant Torra no pertanyen a la burgesia rica? Quina notícia!

Les arrels filosòfiques d’aquests intel·lectuals sobre el nacionalisme català i la 

consideració de nació del Principat prové d’una interpretació ben singular de la Il-

lustració i el liberalisme, associant-lo a l’estat jacobí francès. Entenen que la justícia 

i la igualtat només es poden donar des d’un prisma absolutament uniformador, des 

d’un marc que és Espanya. Encara que fan afirmacions, d’entrada, allunyades del 

nacionalisme espanyol, com ara considerar una futura desaparició d’Espanya, ells 

juguen en el terreny filosòfic d’un cert nacionalisme «banal» espanyol, és a dir, un 

nacionalisme implícit, que no necessita grans exhibicions. Félix Ovejero ho exposa 

nítidament en una reflexió11 que condensa part d’aquesta argumentació particular:

10  Félix De Azua, «Acomodados», ElPaís.com (22-06-2021) <https://elpais.com/opinion/ 
2021-06-22/acomodados.html>
11  Félix Ovejero, «El falso problema de España», ABC.es (21-06-2021) <https://www.abc.es/
cultura/cultural/abci-falso-problema-espana-202106181231_noticia.html>
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A parer meu, cap una altra defensa de la nostra comunitat política més d’acord 

amb la nació de ciutadans hereua de la Revolució Francesa. Circumstancial-

ment, Espanya és el marc polític més ampli de realització dels ideals de justícia, 

igualtat i democràcia. El més ampli disponible, però no el desitjable: qualse-

vol davantera traça un perímetre arbitrari a la realització d’aquests ideals. En 

aquest sentit, és condemnable alçar fronteres i defensable abolir-les en nom 

d’aquests ideals, estendre la nostra comunitat de ciutadans. Per això, millor 

Europa que Espanya. Espanya resulta interessant no pel que va ser, sinó pel 

que és avui i, si fora el cas, en nom dels clàssics ideals, estaria justificada la seua 

desaparició com a entitat política.

Hi ha veus dintre d’aquest grup, com ara l’economista i historiador d’origen 

català Gabriel Tortella que clamen contra la plurinacionalitat:12

El plurinacionalisme ha sigut sempre i a tot arreu una bomba de rellotgeria. No 

hi ha país plurinacional que no s’haja anat a la merda. Plurinacional era la Unió 

Soviètica, i ja sabem en el que va quedar. Plurinacional era l’imperi austrohonga-

rès i mira com va sucumbir. Plurinacional era la Iugoslàvia de Tito i ja sabem el 

que va passar. Però el pitjor és que aquesta plurinacionalitat sempre s’ha dissolt 

amb violència. No hi ha cap exemple que haja tingut efectes positius.

En el cas de Félix Ovejero s’arriba al punt de qüestionar-se la consideració de 

Catalunya com a nació:13

En el cas dels nacionalistes, els problemes són majors, definitius. Si es pensa bé, 

la idea que n’hi ha prou que una proporció suficient d’individus crega que és una 

nació perquè hi haja una nació (encara que, per descomptat, no basta creure’s 

Napoleó per a ser Napoleó) equival a reconèixer que la pròpia ideologia es basa 

en una mentida. No en una mentida circumstancial, sinó constitutiva. I és que 

el nacionalisme, si té un projecte que l’identifique, aquest és la creació de cons-

ciència nacional, la qual cosa equival a assumir que no n’hi ha i que, per això, el 

seu deure és construir-la. Ara bé, si no hi ha consciència nacional, en virtut de la 

12  Carlos Sánchez, «Gabriel Tortella: “No hay país plurinacional que no se haya ido al gare-
te con violencia”», ElConfidencial.com (20-03-2016) <https://www.elconfidencial.com/espana 
/2016-03-20/gabriel-tortella-no-hay-pais-plurinacional-que-no-se-haya-ido-al-garete-con 
-violencia_1169836/>
13  Félix Ovejero, «No más ocurrencias, por favor», ElPaís.com (05-06-2017) <https://elpais 
.com/elpais/2017/06/01/opinion/1496311627_021167.html>
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idea de nació manejada, no hi ha nació i, per tant, estendre aquesta consciència 

nacional, això és, dir als individus —que no es creuen que són una nació— que 

sí que són una nació, és enganyar-los.

La víscera contra l’esquerra per haver-se «plegat a les tesis del nacionalisme», 

l’hipotètic adoctrinament educatiu a Catalunya com a factor de creixement del 

nacionalisme català o la negativa a qualsevol diàleg amb les forces territorials ca-

talanes (i basques) han definit també el seu pensament. Una afirmació de Savater 

sobre el diàleg amb Catalunya, estreta de l’entrevista referenciada adès, mostra el 

tarannà polític que professen:

Des del meu punt de vista, s’ha transigit massa. S’ha dialogat amb Catalunya, 

els catalans i els pujols d’una manera exagerada. Crec que calia haver pres de-

cisions abans, i d’aquesta manera, molts dels personatgets que pul·lulen per 

ací haurien d’estar una temporadeta en la presó, que a vegades és educativa. 

Sabino Arana [el fundador del Partit Nacionalista Basc] va millorar en la pre-

só. Encara que potser m’equivoque i descobrim que no haver-se llançat abans 

té les seues virtuts.

Tot i la seua teòrica identificació discursiva amb el liberalisme, les queixes que 

difonen sobre la identificació entre Espanya i nacionalcatolicisme i les tempta-

cions exhibides, de vegades, de trobar trets ultradretans en el nacionalisme hege-

mònic català, un dels membres d’aquest grup, Andrés Trapiello va manifestar14 

que «comparats amb Puigdemont i Junqueras, Tejero, Armada i Milans del Bosch 

semblen homes d’honor; van reconèixer el seu fracàs i van acceptar les penes im-

posades». Trapiello va militar, com ho van fer Savater, en UPyD. En el manifest 

fundacional de Ciutadans, hi van participar Félix Ovejero, Francesc de Carreras 

o Félix de Azúa. Personatges que marcaren les coordenades ideològiques d’uns 

partits caracteritzats, segons Ignacio Sánchez Cuenca,15 pel seu anti-nacionalisme, 

adreçat en exclusiva als casos català i basc:

14  Javier Caraballo, «Ante Puigdemont y Junqueras, Tejero y Milans del Bosch pare-
cen hombres de honor», ElConfidencial.com (05-05-2019) <https://www.elconfidencial 
.com/espana/2019-05-05/andres-trapiello-ganadores-guerra-civil-podemos-vox-falange 
-pce_1980850/>
15  Ignacio Sánchez Cuenca, «Líbranos de los intelecuales», LaVanguardia.com (16-11-2019) 
<https://www.lavanguardia.com/opinion/20191116/471633507663/libranos-de-los-intelec 
tuales.html>



intel·lectuals contra catalunya  159

Amb el pas del temps, l’antinacionalisme català i basc d’aquests partits va aca-

bar emparant un nou nacionalisme espanyol intransigent i uniformitzador. Ja sé 

que aqueix nacionalisme espanyol té arrels molt profundes en la història, però 

dic que era nou perquè va estar silent durant els primers vint anys de demo-

cràcia. Per molt que es disfressara de constitucionalisme i igualitarisme liberal, 

la negació absoluta de la rellevància política dels sentiments nacionals al País 

Basc i Catalunya no era més que una manera d’imposar un nacionalisme d’Estat, 

l’espanyol, sobre els nacionalismes basc i català. Perquè nacionalisme significa, 

abans de res, organitzar la política a escala nacional. Si és a escala espanyola, és 

nacionalisme espanyol. Si és a escala basca, és nacionalisme basc. El projecte na-

cionalista es pot dur a terme cívicament, amb respecte als drets individuals i els 

principis democràtics, o mitjançant imposició i eliminació del diferent.

Aquest nacionalisme espanyol disfressat d’igualitarisme liberal i de constitu-

cionalisme patriòtic va contribuir a una reacció nacional que ha derivat en el sor-

giment de forces d’extrema dreta, com explica Sánchez Cuenca:

En realitat, avui ja sabem que per sota del constitucionalisme bategava un na-

cionalisme, l’espanyol. És suficient recordar la participació de Ciutadans en 

el míting de Colón, al costat del PP i Vox. El discurs histèric i extremista de 

Ciutadans sobre la crisi catalana ha contribuït decisivament al fet que molts 

votants hagen optat, com a conseqüència lògica, pel nacionalisme espanyol 

estupend, el de Vox.

Implicats públicament en la formació de partits marcadament espanyolistes, 

lluitadors intel·lectuals contra el nacionalisme català des de les seues tribunes me-

diàtiques, agitadors de les convocatòries que reunien als ciutadans amb un sen-

timent espanyol més exacerbat, aquesta colla de pensadors s’ha erigit des de fa 

temps en les ments pensants del nacionalisme banal espanyol. Sí, d’un nacionalis-

me banal espanyol en combat permanent contra qualsevol sentiment diferenciat 

i clam de pluralitat territorial o lingüística emès des de Catalunya, el País Basc, el 

País Valencià i altres territoris amb llengua i cultura no castellanes. ’



’

Joan Safont 

Madrid ha desconnectat

A l’hora de començar a escriure aquest article, he recuperat el que vaig publicar fa 

sis al diari Ara titulat «La desconnexió cultural». Com tantes peces d’opinió que 

segueixen l’ensenyança de Xènius, partia de l’anècdota per arribar a la categoria. 

En aquest cas, l’excusa era que m’havia arribat a mans una entrevista al poeta Pere 

Gimferrer apareguda a l’inefable diari digital El Español, fundat i dirigit per Pedro 

J. Ramírez, amb una rotunda errada que em va fer saltar.

Sota un epígraf que prometia, «Hablando sobre España», Gimferrer evoca-

va una escena commovedora de l’exili del poeta Juan Ramón Jiménez. Des de 

Santiago de Cuba, l’autor de Platero y yo escolta per ràdio una cançó pietosa 

de Verdaguer que el fa plorar i afirmar: «Que yo tenga que estar en esta cárcel 

que es estar fuera de España». I Gimferrer reblava: «España para él, por tanto, 

era o podía ser una canción en catalán de Verdaguer». La profunda ignorància 

del periodista encarregat de la secció, el valencià acastellanat Mariano Gasparet 

—cursus honorum seguit a l’ABC, El Mundo i El Español, abans d’acabar avui dia 

com a alt càrrec del Ministeri de Transports, on va entrar com a assessor de l’ex-

ministre José Luis Ábalos—, convertia el gran escriptor català Jacint Verdaguer, 

el popularment mossèn Cinto, en un «Joaquín» Verdaguer que més aviat sona 

a cantant de boleros de l’Havana d’abans de la Revolució. Aquesta malaptesa 

imperdonable, senyal d’una incultura inexcusable, ens feia preguntar-nos si com 

havia fet amb el poeta català s’hauria permès d’escriure «Manuel» de Cervantes o 

Joan Safont Plumed (Mataró, 1984) és periodista i escriptor. Exerceix el periodisme cultural 
en diversos mitjans i, darrerament, a Vilaweb. El seu darrer llibre és Sabotatge contra Franco. 
Episodis d’oposició dels que havien guanyat la guerra (2017)
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«Francisco» García Lorca. Però és que a més, l’errada desvirtuava completament 

el missatge d’algú que les sap totes com Gimferrer, que quan vinculava l’enyo-

rança del Nobel a la poesia de Verdaguer, era conscient que amb la lira vigatana 

s’havia composat L’Atlàntida. 

Perquè, no oblidéssim, la monumental Atlàntida és l’epopeia més important 

del món hispànic, juntament amb Os Lusíadas del portuguès Camões, en què el 

sacerdot poeta de Folgueroles narra amb tots els recursos de la seva deu poètica  

el pas d’Hèracles per Ibèria i la història de l’enfonsament de l’Atlàntida, i prefi- 

gura la descoberta d’Amèrica a través de Colom, que escolta totes aquestes his-

tòries de boca d’un ermità després d’un naufragi a les costes espanyoles, i de fet, 

Verdaguer havia titulat inicialment l’obra L’Espanya naixent. Reconegut pels seus 

coetanis castellans, anys després un dels representants del nacionalisme musical 

espanyol més conspicu, el gadità Manuel de Falla y Matheu, amb orígens familiars 

catalans i deixeble de Felip Pedrell, va prendre L’Atlàntida com a projecte perso-

nal. L’èpica verdagueriana el va obsessionar des de jovenet i hi va treballar fins que 

la seva mort a l’exili argentí, la va deixar inacabada. No debades, fins i tot els lletra-

ferits franquistes eren ben conscients que Verdaguer era una peça de la qual calia 

apropiar-se i assimilar, i el van fer protagonista d’un històric bitllet de cinc-centes 

pessetes, emès l’any 1971 per la Real Fábrica de Moneda y Timbre amb l’efígie del 

capellà poeta a l’anvers i la del Canigó des del poble de Vernet —administrativa-

ment a la República Francesa— al revers.

Ja em perdonarà el lector l’excurs, perquè tot plegat era només l’excusa, òbvia-

ment, per posar sobre la taula la sensació que d’unes dècades ençà, la desconnexió 

de la cultura castellana —assimilada a la cultura espanyola— respecte les cultures 

no castellanes de la península era un fet que podríem exemplificar amb mil i una 

anècdotes. Passats sis anys, en ple 2022, el memorial de gregues seria llarguíssim.

Tancades la Transició, el desencanto i l’etapa de normalització de la cultura 

espanyola després del franquisme, en els feliços anys vuitanta i noranta del joan-

carlisme-felipisme —per González, òbviament—, la Movida madrilenya i els Jocs 

Olímpics de Barcelona, el procés independentista català ha servit per acabar de 

certificar la profunda llunyania amb què bona part de la intel·lectualitat espanyo-

la observa allò que provingui de la cultura catalana. Mancats d’un coneixement 

dels clàssics —de Ramon Llull a Gabriel Ferrater—, però també de les darreres 

novetats, s’ha estès una consideració de la llengua i la cultura catalanes com quel-

com secundari i subordinat a la llengua i la cultura castellanes. Així, s’ha ator- 

gat l’exclusivitat de la representació literària i intel·lectual als escriptors catalans 
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d’expressió castellana, esdevenint molts d’ells els principals altaveus de l’opinió 

anticatalanista amb una visió d’Espanya homogènia i monolingüe, sovint vincu-

lada a les opcions més retrògrades, reaccionàries i antediluvianes de la política 

espanyola. La llista és llarga: Félix de Azúa, Arcadi Espada, Albert Boadella o un 

Javier Cercas que, amb totes les condicions per ser pont entre llengües, cultures 

i literatures i ha preferit ser capità d’artilleria al servei de Sa Majestat. Com deia 

en l’article de 2016 suara esmentat, no sé si va ser abans l’ou o la gallina, però 

la desconnexió cultural espanyola respecte a Catalunya, vista i sentida com un 

menyspreu, ha afegit motius al procés de desconnexió política de Catalunya res-

pecte d’Espanya.

Aquesta desconnexió cultural, no deixa de ser, si hi pensem un xic, la trans-

lació al món literari de la gran intuïció premonitòria maragalliana: «El Madrid 

se va», publicat el 2001 al diari El País, amb què l’exalcalde de Barcelona i futur 

president de la Generalitat alertava del procés de centralització i uniformitza- 

ció cap a la constitució d’un gran Madrid, capital política, econòmica i cultural 

d’una Espanya monolingüe i, per dir-ho amb la definició de Guillermo de Torre, 

«meridiano intel·lectual de Hispanoamérica». El mateix Maragall, dos anys des-

prés, ja alertava que Madrid se n’havia anat: 

El magnífico paisaje pintado por la Constitución, una España plural, con idio-

mas, pueblos y nacionalidades unidas en un proyecto común, se iba como des-

tiñendo para permitir la aparición de la auténtica, inmarcesible e incombustible 

pintura de fondo, la de la España radial, díscola, difícil y necesitada de una 

mano firme en el centro para dominar sus demonios; si bien ahora una mano 

tan económica como política, tan «liberal» como antes dictatorial, tan obvia e 

inocente de todo pecado como nunca antes lo había sido. Ya ni se necesitaba re-

petir la frase del XVIII, en aquella pragmática sanción que procuraba la desapa-

rición del catalán «sin que se notara el empeño»: las cosas irían en este sentido, 

en efecto, casi sin percibirse. 

Han passat gairebé vint anys i som allà mateix. 

Potser per això, enyorant el temps passat, hem de tornar a evocar el coneixe-

ment més o menys complet o parcial que tenien els vells pròcers com Marcelino 

Menéndez y Pelayo o Miguel de Unamuno de la cultura catalana del seu temps a 

través dels seus amics Antoni Rubió i Lluch o Joan Maragall, amb clamorós con-

trast amb el poc interès que, en general, han tingut els seus homòlegs del nou se-

gle. Tampoc sembla destacar-se un fill del Burgo de Osma com Dionisio Ridruejo, 
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capaç de connectar poetes d’ambdues llengües i cultures. Però tampoc ens féssim 

més il·lusions de les justes. L’assagista i polemista Joan Fuster, a qui enguany re-

cordem, ja va traçar els límits de la intel·lectualitat castellana al memorable Contra 

Unamuno y los demás, que no cal explicar en aquestes pàgines. El de Sueca segur 

que coneixia aquella bèl·lica comparació entre llengües que havia fet el magnífic 

rector de Salamanca en una conferència a Barcelona durant els dies de Solidaritat i 

el Primer Congrés de la Llengua Catalana, l’any 1906, on el castellà era un modern 

màuser i el català una antiquada espingarda. Eugeni d’Ors al glossari li va retreure 

aquell «símil ben curiós: ajunta en una categoria comú d’instruments elegibles les 

endimoniades eines de donar mort amb les tres voltes santes eines de donar vida. 

(En principi era el Verb...)».

Com dèiem, però, hi va haver moments on va semblar possible la concòrdia 

entre les cultures peninsulars. Durant el final de la dictadura de Primo de Rivera, 

quan els intel·lectuals castellans van adreçar una carta al president del Directori en 

defensa de la llengua catalana, encapçalats per Pedro Sainz Rodríguez —futur mi-

nistre d’Educació de Franco responsable d’assentar les bases de l’ensenyament en 

la fase més totalitària del règim destruint tots els avenços de la República. Aquell 

gest de suport a la cultura perseguida amb sanya per l’antic capità general de Ca-

talunya va ser celebrat amb una jornada de confraternització a Barcelona que va 

posar les bases de la República que arribaria després de l’ensulsiada electoral de 

la decrèpita monarquia alfonsina. Quan Azorín —alacantí, que segons Josep Pla 

escrivia amb un fons de català— va defensar donar satisfacció a les demandes de 

Catalunya «en su integridad» o el doctor Gregorio Marañon proclamava que la 

resolució de la qüestió catalana no era cosa de tècnica, sinó d’amor. 

També a les acaballes del franquisme semblava obrir-se una escletxa d’espe-

rança. L’any 1967 s’havia fet pública una instància per reclamar l’ensenyament del 

català, impulsada l’Institut d’Estudis Catalans i que va rebre el suport d’acadèmies  

i facultats universitàries. Fins i tot el president de la Diputació de Barcelona va 

proposar muntar cursos de català a les viles on els seus ajuntaments ho demanes-

sin. Els professors formats a redós de Joan Triadú a Òmnium serien els encarre-

gats d’impartir-los. L’èxit va ser importantíssim. Moltes famílies castellanopar-

lants van apuntar els seus fills a les classes de català com a forma d’integració. Amb 

l’entrada de Josep Benet a la sala de màquines, la campanya «Català a l’Escola» va 

agafar més volada.

 El 4 d’abril del 1970, coincidint amb la discussió de la Ley General de Educa-

ción, el procurador falangista Adolfo Muñoz Alonso havia assegurat que «mucho 
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cuidado con creer que la llengua es solo vehículo a través del cual los hombres se 

comunican, porque también a través de ella se filtra el alma y, a veces, los virus 

para el alma». Va ser llavors quan el sanedrí de la campanya va encarregar a Josep 

Andreu i Abelló —ell ho recordava en un article a El País l’any 1976— que acon-

seguís una personalitat destacada de la intel·lectualitat castellana oficial perquè  

aixequés la veu en favor del català. El poeta i dramaturg andalús José Maria Pe- 

mán, monàrquic i franquista, membre de la Real Academia i considerat l’escriptor 

oficial del règim, va ser l’elegit. Andreu i Abelló, banquer, fundador d’ERC, que 

havia viscut durat anys a l’exili, va contactar amb José María de Areilza, que va fer 

les gestions. El popular escriptor va publicar el 19 d’abril de 1970 a la influent ter-

cera d’ABC un article on evocava l’error de la prohibició del català i la seva expe-

riència personal viscuda a la Barcelona tot just ocupada. El català existia, es parla-

va i des de la Renaixença havia creat una literatura de la qual destacava els noms 

de Verdaguer, Maragall i Sagarra. Tot plegat, per a Pemán era tan senzill com «un 

vaso de agua clara». L’article és encara avui una de les defenses més sòlides de la 

llengua catalana provinent dels rengles de la cultura castellana: 

Pienso que el primer problema del catalán como idioma es este de calificarlo 

como «problema». En este caso, como en otros muchos, el problema es el modo 

de manipular una cosa que en sí misma no lo es. El catalán, en sí, no es un pro-

blema: es una evidencia. Lo que ocurre es que las evidencias cobran fisonomía 

contorsionada de problemas cuando son manejados por políticos, ¡que eso sí 

que son problema! Ahora el tema echa chispas, porque en las Cortes, con oca-

sión de discutirse la ley de enseñanza se ha dicho que se tuviera cuidado con 

el catalán que podía ser portador de virus políticos. Es otra vez la suspicacia 

renacida. Desde el día siguiente a la liberación de Cataluña se vio el camino que 

iban emprender algunos, reincidiendo en pasados errores. Estuve en Barcelona 

en los primeros días. Aparecieron calles y esquinas empapeladas de tiras o rótu-

los inoficiales con este texto: «¡no hables catalán, habla la lengua del imperio!». 

Se iniciaba esa fórmula que había que emplearse en muchas cosas: contestar a 

los hechos con vocabularios. A mí me invitaron poco después para ser mante-

nedor de los «Jochs Florals», que iban a reanudar la vieja tradición provenzal. 

La invitación iba acompañada de unas notas en las que se me adelantaba que 

no admitirían poemas escritos en catalán. También confidencialmente se me 

rogaba que no hiciera la exaltación de Juan Boscán, el primer poeta catalán que, 

a fines del siglo XV, escribió versos en castellano. Contesté excusándome, porque 

vi claramente que se organizaba un acto «separatista»: que de una raya o frontera 

tanto puede uno separarse de un lado como de otro; y por una ley de dinámica 

social el tirón hacia dentro es correlativo e inseparable del empujón hacia fuera.
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L’acadèmic franquista assenyalava un fet ben evident com era el sentit ín-

tim que tenia la llengua pels catalans. Un fet aquest, determinant per la manca 

d’arrelament d’un nítid i granític franquisme català, més enllà de l’oportunisme 

polític de les elits o l’inefable espanyolisme que avui perviu entre la bancada de 

Vox al Parlament:

Si se anuncia un proyecto de ley económico, mercantil, financiero, acuden a 

opinar, convocados o espontáneamente, las cámaras profesionales, las empre-

sas, los sindicatos. Pero cuando lo que se plantea, como ahora, es el tema de la 

lengua catalana acuden con una ensordecedora espontaneidad los ateneos, los  

clubs de fútbol, los catedráticos, los teatros de aficionados, las parroquias,  

los grandes almacenes... Está bien claro: es la vida en su totalidad espiritual y 

física que se ha sentido convocada. Todas estas realidades vivas se sienten doli-

das al ver que, como se propone cachear a los viajeros en las líneas de aviación, 

previendo la piratería aérea, se propongan algunos cachear al catalán por si 

lleva virus escondido. No se comprende que estamos ante hechos biológicos 

que se escapan de las manos. El día en que Menéndez Pelayo fue mantenedor 

de unos «Jochs Florals», pronunciando en catalán parte de su discurso; y en el 

que el poeta premiado con la la «englantina» de oro era Jacinto Verdaguer, que  

declamó parte de su «Atlántida»; desde ese día había un hecho irrevocable  

que la política no podía desconocer: porque no era de la familia de las leyes 

ni los decretos, sino de la familia de la biología y la física como la montaña de 

Monserrat, el Llobregat o el Mediterráneo.

Tot i la seva fidelitat monárquica i franquista, o potser per això mateix, Pemán 

era més atrevit que alguns excelsos paladins de la concòrdia, sempre temorosos de 

dir una paraula més alta que una altra i sempre disposats a fer-se perdonar per la 

cultura dominant:

Todavía son muchos los que escriben preguntando si el catalán son lenguas o 

dialectos.  Creen que ésta es una jerarquía administrativa que se dictamina desde 

fuera. Se es lengua cuando se tiene alojada con sus palabras una gran literatura. 

Nadie puede votar contra Curros Enríquez, Rosalía de Castro, Verdaguer, Mara-

gall o Sagarra. Hay pueblos bilingües, eso es todo. Son muchos los catalanes que, 

aunque hablen perfectamente castellano, piensan en catalán. No vale dar distin-

to valor al hecho de pensar en una lengua, cuando hay dos, según el enfoque po-

lémico del tema. En Puerto Rico cada día más, es hablado el inglés por personas 

que piensan en español. Le puede salir el tiro por la culata y herir la Hispanidad 

al que no valore en el pleito catalán lo que es ser la lengua del pensamiento.
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[...]

Del mismo modo, el catalán no es un hecho que se «conlleva» o al que se re-

signa uno. Es un hecho, no pasivo, sino activo, que significa enriquecimiento y 

aumento para España. Transparente contenido y el cristalino continente, nada 

hay en este tema que sea resignación o componenda. Hablar o leer o aprender 

catalán es un hecho simplicísimo. Se trata de beber un vaso de agua clara.

Era en aquelles mateixes dates que l’escriptor gallec Camilo José Cela escrivia 

amb estranya clarividència, l’any 1974 al pròleg del Diccionari Vox castellà-català 

/ català-castellà : «Entiendo pecaminoso y hasta suicida el divorcio existente entre 

las culturas y las literaturas expresadas en castellano y en catalán», reblat amb una 

sentència que ha fet fortuna: «Desde que España es España [...] siempre fue más 

peligroso el separatismo de Burgos o de Valladolid que el periférico o, dicho de 

otra manera: siempre fueron más nocivos y numerosos los separadores que los 

separatistas».

Lluny de les paraules sorprenentment sensates de l’autor de la lletra fallida 

a la Marcha Real i del Nobel que va arribar a la senectut amb un retour d’âge 

que el va convertir en una caricatura de sí mateix, els anys del procés han estat 

en alguns àmbits, un concurs de separadors, una tómbola on les grans plomes 

d’allò que el professor Ignacio Sánchez Cuenca —una veu sensata sovint massa 

solitària— ha anomenat La desfachatez intelectual anaven agafant paperetes per 

blasmar el catalanisme i, de passada, la cultura del Principat, el País Valencià, les 

Illes i Andorra. Fins i tot els més joves, nascuts en democràcia i crescuts en temps 

d’internet i del programa Erasmus, teòrics de «La España vacía» i adolorits del 

mateix mal que els pensadors de fa un segle, escampen alegrement tota mena de 

fal·làcies i fake news.

Però tot no han de ser males notícies. D’un temps ençà, el diari El País que 

havia fet més ample el solc de la separació, treballa tímida però persistentment per 

una nova «conllevancia», reservant alguns espais a escriptors catalans —conve-

nientment traduïts, això sí, a la «lengua común»— als seus suplements de cultura. 

De fet, per relativitzar el diagnòstic sobre la desconnexió de la cultura d’aquest 

gran Madrid respecte el que s’escriu en català —a Barcelona, València o Palma, 

Reus, Alzira o Ciutadella— alguns recordaran que, abans de morir, el poeta Joan 

Margarit va rebre el premi Cervantes de mans del rei d’Espanya. I tindran raó: 

per primera vegada un poeta que ha escrit en català i castellà la seva obra rebia 

el guardó que, això també és ben cert, s’intitula «Premio de Literatura en Lengua 
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Castellana Miguel de Cervantes», i que premia «un escritor que, con el conjun- 

to de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.». De  

fet, com subratllen les seves bases «puede ser galardonado con el Premio Cervan-

tes cualquier autor cuya obra literaria esté escrita totalmente, o en parte esencial, 

en castellano.» És a dir, que podem sospitar què es va premiar de Margarit per 

representar l’arquetip d’escriptor, si més no, bilingüe. 

Per respondre-hi, només podem recordar que un escriptor que alguns caste-

llans il·lustrats d’estirp conservadora coneixent i fan gala de citar habitualment, 

Josep Pla, ja es va encarregar de posar els punts sobre les is en la qüestió bilin-

güe, arran de l’article «José Pla y la peripecia del bilingüismo», publicat per Enri- 

que Badosa a El Noticiero Universal. En castellà a l’original de Destino, l’autor  

d’El quadern gris assegurava rotund que el bilingüisme no es cap peripècia, sinó 

una tragèdia per als catalans, acabant l’article amb un missatge aparentment rela-

tivista, però carregat de murrieria:

Que tothom escrigui en la llengua que Déu li ha donat —en el meu cas el ca-

talà, cosa impossible en aquests dies—, que ja és prou difícil, ardu, escriure. Si 

allò que diu té alguna importància no serà desaprofitat, ben segur. Si no ho és 

tant, se n’anirà tot al cove dels papers, que és el que passa, en general, amb el 

que s’escriu en les llengües de gran radi internacional, en les quals passa que 

per la mateixa facilitat de l’idioma vendible, només s’escriu per al cove dels 

papers, com , per exemple, el que s’escriu, les tones de paper que s’escriuen 

cada dia als Estats Units. El domini d’una llengua és un fenomen de minories i, 

per tant, és una tragèdia, però tenint en compte els anys que fa que dura, s’ha 

convertit en una manera de passar l’estona com una altra qualsevol, però no 

per a mi, ben entès! ’
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Antoni Martí Monterde

Contra el diàleg
Història d’una fatiga intel·lectual entre Catalunya i Espanya

Paraules gastades

Hi ha paraules que, malgrat el seu significat indiscutiblement constructiu, positiva-

ment amable i ple de valors, de tant emprar-les acaben gastades, buides dels valors 

que contenien, que han quedat erosionats, fins fer-les esdevenir inservibles. Quan 

aquesta confiança en la paraula es veu repetidament decebuda, costa molt recons-

truir-la. Una d’aquestes paraules és diàleg. Es tracta d’una paraula que, per la seva 

història, hauria de tenir una força que la fes indestructible: es troba en els orígens 

de la notra civilització, amb els Diàlegs de Plató, i el Diàleg va passar de ser la forma 

d’expressió clàssica de la filosofia a esdevenir un dels gèneres literaris més practi-

cats pels humanistes, com Petrarca o Juan de Valdés; sota la forma de la conversa 

la sociabilitat il·lustrada francesa —els Salons— el diàleg es transforma en una de 

les claus per a entendre el segle de Lluis XIV, figures com Voltaire o Diderot, i les 

converses amb Goethe d’Eckermann continuen aquesta tradició. 

Antoni Martí Monterde (1968), professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
a la Universitat de Barcelona, dirigeix el Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai 
Intel·lectual Europeu, així com la col·lecció «Figura» de les Edicions de la UB. És autor, en-
tre altres, d’obres com Poética del Café (2007; Hurtado&Ortega, 2021), Un somni europeu. 
Història intel·lectual de la Literatura Comparada (PUV, 2011), París, Madrid, Nova York, les 
ciutats de lluny de Josep Pla (Tres i Quatre, 2019, Premi Joan Fuster 2018), Joan Fuster: la 
paraula assaig (Afers, 2019), L’home impacient (Bullent, 2020, Premi J. V. Marquès-Ciutat de 
València, 2020). Recentment ha tingut cura dels volums Joan Fuster. Figura d’assaig (Coma-
negra, 2021) i Josep Pla: Hem d’acostar-nos més a València (Tres i Quatre, 2021). Ha publicat 
nombrosos articles a L’Espill
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Però, ara com ara, podem dir que aquella tradició ha quedat trencada, no per 

desconeixement del que significava, sinó per emprar-la sense una veritable volun-

tat de comprendre i fer-se entendre a l’altre: Operación dialogo, Taula de diàleg, 

crides al diàleg... qualsevol conflicte ha de superar-se a través del diàleg. Però quan 

aquesta paraula s’utilitza només de manera estètica, quan es produeix una estetit-

zació de la política a través de determinades paraules de bon to i millor reputació, el 

diàleg deixa de ser un coneixement i negociació amb l’altre per a esdevenir, simple-

ment un parany en què fer-lo caure per a deixar de parlar de les coses veritablement 

importants, d’allò que feia necessari el diàleg.

Però no ens hauríem de resignar a que la política canviï de significat les pa-

raules; tal com va explicar Víctor Klemperer en un article publicat en la mítica 

revista Aufbau, l’any 1946, després de la caiguda del nazisme hem de ser capaços 

de tornar a estimar i sentir-nos representats per les paraules, rescatar-les de la 

seva putrefacció lingüística; una de les paraules que va ser damnificada —en el 

doble sentit de malmesa i condemnada—, va ser intel·ligència, i tot el seu camp 

semàntic, que inclou la figura de l’intel·lectual, que en el procés de destrucció de la 

Bildung va ser substituïda per caràcter, instint, ànima... amb la qual cosa quedava 

tallat l’accés a la ciutadania de les persones que no comptaven de manera innata, 

amb uns determinats trets. Per al romanista de Dresde, calia reconstruir la societat 

alemanya amb la recuperació d’aquestes paraules per a la llibertat: «Avui, la tasca 

de l’intel·lectual consisteix a portar a tots els cercles socials una certa percepció 

intel·lectual de la vida., a reduir i superar l’abisme que abans separava el poble i 

la intel·ligència». Per a Klemperer, el poble alemany havia de convertir-se en un 

poble d’intel·lectuals, per tal que el pensament i l’educació populars s’alliberessin 

de les cadenes i dels narcòtics del nazisme, i considera que en aquesta superació 

i restitució a la fragància lliure del significat de les paraules, l’intel·lectual indivi-

dual, en la seva vida privada i quotidiana, ha de ser capaç de conservar la llibertat 

de pensament i provar de transmetre-la al seu voltant. «Aquesta és la seva tasca 

fonamental en la societat, i avui més que mai»,1 conclou. Vèncer el nazisme, i les 

seves reaparicions espectrals en els nostres dies implica un compromís amb les 

paraules, per a evitar la mort dels mots.

1 Victor Klemperer, «El paper de l’intel·lectual en la societat» (1946), Assaigs, edició i introd. 
d’Antoni Martí Monterde, trad. cat. de Marc Jiménez, València, PUV, 2008, pp. 8-9
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Dialogisme i monòleg

És evident que el diàleg és necessari; però en el nostre context aquesta paraula s’ha 

emprat ja tantes vegades per a desactivar les legítimes reivindicacions d’una de les 

parts que tota apel·lació al diàleg sona més aviat a una crida a assumir un monòleg 

autoritari.

En el diàleg hauria de predominar el que Mikhail Bakhtin, en les seves reflexi-

ons sobre el dialogisme de la novel·la anomenava paraula intrínsecament convin-

cent; el dialogisme és una forma especial d’interacció entre consciències de drets 

i significats iguals; el dialogisme parteix de la natura dialògica de la consciència, 

de la natura dialògica de la vida humana,2 «Viure significa participar en un dià-

leg: significa interrogar, escoltar, respondre, estar d’acord, etc. L’home participa en 

aquest diàleg amb tota la seva vida: ulls, llavis, mans, esperit, amb tot el cos, amb 

els seus actes. L’home es lliura tot ell a la paraula, i aquesta paraula forma part del 

teixit dialògic de la vida humana, del simposi universal».3 Per al teòric rus, en la 

història del llenguatge literari té lloc una lluita entre diversos aspectes i graus d’au-

toritat, i és evident que pensava també més enllà de la literatura. Entre el diàleg i el 

monòleg. El diàleg és impossible amb la paraula autoritària: la paraula autoritària 

demana ser reconeguda i assimilada per nosaltres, se’ns imposa amb independèn-

cia del seu grau de persuasió interna pel que fa a allò que ens concerneix: la trobem 

associada amb anterioritat a l’autoritat. La paraula autoritària es troba allunyada, 

orgànicament lligada al passat jeràrquic. És una paraula preexistent que demana 

de nosaltres un reconeixement absolut, i no una dominació o assimilació lliures, 

amb les nostres pròpies paraules. Per això no admet cap tipus de joc en el context 

en què s’enquadra o en les seves fronteres; cap mena de transició gradual o làbil, 

de variacions estilístiques lliures, creadores, no hi és possible.4 Mentre que amb la 

paraula autoritària no es pot dialogar, perquè tendeix a la cosificació i el tabú, és la 

paraula de la vida oficial (monàrquica, clerical, burocràtica, moral, etc.), en canvi 

el diàleg sí que és possible gràcies a l’alternativa bakhtiniana de la paraula intrínse-

cament convincent; trobem possibilitats completament distintes en la paraula in-

trínsecament convincent i reconeguda per nosaltres; a aquesta paraula li correspon 

el valor definitori en el procés de formació ideològica de la consciència individual: 

2 Mijail M. Bajtin, Estética de la creación verbal, trad. cast. de Tatiana Buvnova, México,  
Siglo XXI, 1982 (1979), p. 325
3 Mijail M. Bajtin, Estética de la creación verbal, p. 334
4 Mijail M. Bajtin, Teoria y estética de la novela, trad. cast. d’Helena Kriukova i Vicente Caz-
carra, Madrid, Taurus, 1989 [1975], pp. 159-160
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la consciència, per a viure una vida ideològica independent, es desperta en l’univers 

de paraules alienes que l’envolten; a diferència de la paraula autoritària externa, 

la paraula intrínsecament convincent és seminostra, semialiena.5 Però tot aquesta 

estratificació de la paraula esdevé en un context social. La paraula autoritària fe que 

el monòleg, si es troba en un context que no és autoritari, necessita transformar-se 

en propaganda. Mentre la paraula autoritària ve del passat, la paraula intrínseca-

ment convincent és absolutament contemporània; per això fa possible el principi 

dialògic. El principal enemic del diàleg no és el silenci, sinó la tendència al monòleg 

d’un dels interlocutors. El monologisme és el contrari del dialogisme, de la plura-

litat, de l’alteritat.

Tal com assenyalava Hannah Arendt, la propaganda s’adreça sempre als estrats 

no totalitaris de la població del país, o als països estrangers no totalitaris.6 És a dir, 

que necessita confirmar-se en una aparença de convicció. I aquest tret distintiu 

del monòleg autoritari convertit en propaganda es veu clarament en l’abús de les 

paraules que les porta a l’extrem de perdre credibilitat als diccionaris. Així han 

funcionat moltes apel·lacions a diàleg: com a mera propaganda.

La destrucció d’una paraula bella: 
tres escenes en la relació Catalunya-Espanya

En el cas que ens ocupa, la història intel·lectual de la paraula diàleg en les relacions 

intel·lectuals literàries i polítiques entre Catalunya i Espanya, no es pot dir que el 

corpus que cal tenir present sigui ni exigu ni avorrit. De fet, amb els precedents que 

calgui adduir abans i després de 1714, podem afirmar que travessa pràcticament 

5 Mijail M. Bajtin, Teoria y estética de la novela, pp. 161-162. Sobre Bakhtin, v. Tzvetan Todo-
rov, Las morales de la historia, trad. cast., Barcelona, Paidós, 1993 [1991]; Tzvetan Todorov, 
Mikhaïl Bakhtine. Le Principe dialogique, París, Seuil, 1981. Tzvetan Todorov, «Lo humano 
y lo interhumano», en Crítica de la Crítica, trad. cast., Barcelona, Paidós, 1991 [1984], pp. 
71-86; Jola Skulj, «Comparative Literature and Cultural Identity, A Bakhtinian Proposal», 
en Steven Tötösy de Zepetnek, Milan V. Dimic, Irene Sywenky (eds.), Comparative Literature 
Now: Theories and Practice / La Littérature comparée à l’heure actuelle. Théories et réalisations, 
París, Honoré Champion, 1999, pp. 209-217; Rick Bowers, «Bakhtin, Self and Other, Neo-
humanism and Communicative Multiplicity», Canadian Review of Comparative Literature / 
Revue Canadienne de Littérature Comparée XXI, 4, desembre de 1994, pp. 564-575; Augusto 
Ponzio, La revolución bajtiniana. El pensamiento de Bajtín y la ideología contemporánea, trad. 
cast., Madrid, Cátedra-Universitat de València, 1998; Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros. 
Reflexión sobre la diversidad humana, trad. cast., Mèxic, Fondo de Cultura Económica, 1991
6 Hannah Arendt, The origins of the Totalitarianism (1951), Los orígenes del totalitarismo, 
trad. cast. de Guillermo Solana, Madrid, Taurus, 1998, pp. 426-427
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tres segles, i s’accentua durant el final del segle XIX i tot el segle XX, especialment a 

partir de la Renaixença catalana i de la crisi del 98 hispànic. Són molts els episodis 

de la història intel·lectual compartida que caldria tenir presents: la relació entre 

Miguel de Unamuno i Joan Maragall; les tensions entre el mateix Unamuno i Eu-

geni d’Ors arran de la polèmica sobre la llengua espanyola i la catalana comparades 

amb l’espingarda i el màuser; la posició decididament iberista al llarg de dècades 

d’Agustí Calvet Gaziel; els viatges a Madrid de Josep Pla, Josep Maria de Sagarra 

o Gaziel, entre molts d’altres, el pas del nacionalisme català a l’espanyol d’Eugeni 

d’Ors; la presència dels escriptors catalans en la premsa de Madrid, especialment en 

El Sol i les relacions amb José Ortega y Gasset, l’aparent solidaritat dels escriptors 

castellans durant la dictadura de Primo de Rivera, amb les iniciatives d’Ernesto 

Giménez Caballero al capdavant de La Gaceta literaria, i el seu posterior gir anti-

catalanista, el debat a les Corts espanyoles sobre els estatuts de Catalunya, tant el 

del 1919 com el de 1932, amb intervencions d’Unamuno i Ortega; el front cultural 

durant la guerra i la immediata postguerra: els congressos de poesia celebrats als 

anys cinquanta a Segovia, Salamanca i Santiago de Compostel·la, en els què van 

participar destacadíssims escriptors catalans; la discussió amb Pedro Laín Entralgo 

i Julián Marías sobre la consideració de Catalunya; la polèmica sobre el bilingüis-

me; la recepció en la cultura castellana de l’obra de Salvador Espriu o de Joan Fus-

ter; els monogràfics sobre la cultura catalana de revistes com Ínsula o Cuadernos 

para el Diálogo, o l’encontre d’intel·lectuals a Sitges impulsat per la Generalitat de 

Catalunya l’any 1981 de la mà de Josep Maria Castellet, per citar només els més 

evidents,7 que fins i tot il·lustren tensions tan recurrents que encara avui són molt 

vigents, bé com a epíleg, com a ferida no cicatritzada o com a paròdia.

No és aquets el moment per a exposar tot aquest calendari de malentesos i tensi-

ons culturals, però si de triar algunes escenes representatives de la crisi de la paraula 

diàleg, per tal que el seu passat ajudi a explicar el seu present. Aquestes tres escenes 

són: la relació entre Miguel de Unamuno i Joan Maragall, els Diálogos sobre poesia 

dels anys cinquanta i, finalment, la revista Cuadernos para el Diálogo.

7 Sense voluntat de ser exhaustiu, per a aprofundir de manera general en tots aquests episodis 
vegeu Horst Hina, Castilla y Cataluña en el debate cultural. 1714-1939, Barcelona, Península, 
1985; Albert Balcells, Cataluña ante España, Lleida, Milenio, 2011; Joaquim Ventalló, Los 
intelectuales castellanos y Cataluña: Tres fechas históricas: 1924, 1927 y 1930, Barcelona, Galba, 
1976; Adolfo Sotelo Vázquez, De Cataluña y de España. Relaciones culturales y literarias, 
Barcelona, Edicions UB, 2014
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Unamuno i Maragall, cara a cara
En el tombant del segle XIX al XX Joan Maragall i Miguel de Unamuno,8 van in-

tentar dialogar; tant en articles com en un intens epistolari van poder expressar 

les seves posicions de manera força plena i fins i tot sincera. Maragall va arribar 

a pensar que Espanya podia regenerar-se, i va trobar en l’iberisme i en Unamuno 

un primer interlocutor per a les seves «Oda a Espanya», «Himne Ibèric i «Visca 

Espanya»,9 de 1907

Però el diàleg amb Unamuno és frustrat per dues circumstàncies contundents: 

Unamuno, a partir de la Solidaritat, canvia d’actitud respecte de la cultura en cata-

là, i es pot dir que només queda obert al monòleg. A finals del segle XIX, és a dir, al 

començament de la relació amb Joan Maragall, Unamuno era capaç d’afirmar que: 

Si el catalán escribe en castellano, perderá algo de su alma propia, y eso que pier-

da es precisamente lo que más nos interesa conocer a los no catalanes, porque 

es lo activo en él y lo durmiente en nosotros. Llegará a escribirlo con corrección, 

como dice Guimerá, pero no conseguirá may donar prou sinceritat y prou ayre de 

real naturalesa als seus períodes, perque la careta may tindrá els moviments espon-

tanis y la vida tota de la veritable cara. Los catalanes que escriben en castellano 

trabajan en empobrecerlo, mientras que si escribieran en su lengua y en ella los 

leyéramos, trabajarían indirectamente en enriquecerlo, y no porque el castellano 

tomara elementos del catalán, sino porque el conocimiento de este idioma capa-

citaría a los castellanos que lo aprendiesen a descubrir ignorados elementos de 

su lengua propia.10

Però, absolutament espantat per la força del moviment de la Solidaritat Cata-

lana i la transformació d’un cert regionalisme en nacionalisme, Unamuno retro-

cedeix i nega l’especificitat cultural catalana, tot mirant d’assimilar Catalunya a 

18   La millor aproximació a la relació intel·lectual entre Joan Maragall i Miguel de Unamuno 
continua sent la segona part del llibre de Joan Fuster, Les orginalitats, Barcelona, Barcino, 
1956, recollit en Obres Completes, vol. 4, assaig 1, Barcelona, Edicions 62, 1975: «Maragall i 
Unamuno, cara a cara», pp. 41-63, un autèntic assaig d’Història Comparada dels Intel·lec-
tuals, publicat originalment l’any 1952, amb motiu de l’edició de la correspondència entre els 
dos escriptors: Unamuno y Maragall. Epistolario, Barcelona, Edimar, 1951
19   Joan Maragall, «Oda a Espanya», Visions i cants, Barcelona, Tip. L’Avenç, 1900; «Himne 
Ibèric» inèdit en el seu moment, recollit a les Obres Completes, Barcelona, Selecta, 1947; Joan 
Maragall, «Visca Espanya», El Poble Català, Barcelona, 5 de juny de 1907
10   Miguel de Unamuno, «Sobre el uso de la lengua catalana», Diario Moderno, Barcelona, da-
tat entre abril i maig de 1896; recollit en Obras Completas, vol. IV, La raza y la lengua, Madrid, 
Escelicer, 1968, p. 504
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l’Espanya metafísica. Així, en el seu discurs de resposta a la Solidaritat, una confe-

rència pronunciada en el Teatre Novedades el mateix 1906, titulada «Solidaridad 

española», dirà:

Hubo aquí un suceso triste en un tiempo: pero hay un refrán castellano que dice 

«No hay mal que por bien no venga». Como consecuencia de aquello hubo aquí 

un vivo movimiento, se formó eso que se llama comunmente Solidaritat Cata-

lana. Es sin duda un movimiento pasajero y circunstancial, un movimiento que 

dentro de sí mismo lleva, como todo lo que es vivo, el principio de su disolución. 

¡Dicen que es un método! Método es todo lo que piensa; estamos cami-

nando contínuamente sin saber a dónde hay que llegar. (...) Nada mas triste 

que los pueblos faquires que se encierran en si mismos, que viven en la con-

templación de si mismos; y hubo un tiempo en que casi todo lo que es España 

se llamaba regionalista; era un movimiento puramente defensivo, es decir, una 

de las cosas mas tristes que puede haber. Se basaba en un desconocimiento mu-

tuo. (...) Cuando he visto ondear vuestra bandera de las cuatro barras, siempre 

he visto en ella una bandera española duplicada; son dos banderas españolas 

hermanadas, juntas. Cortadlas por la mitad y tendréis dos banderas de España. 

Unid estas dos mitades y tendréis vuestra bandera catalana.11

Molt poc queda uns anys més tard de la curiositat per l’expressió de l’esperit 

català a través de la seva llengua. «Quieren los catalanes dar su espíritu, difundirlo? 

Viértanlo en castellano»,12 sentencia l’any 1911. Maragall, fins i tot en el seu mo-

ment més regeneracionista i de relació epistolar més intensa amb Unamuno, ja va 

mostrar-se escèptic i havia escrit en «La patria nueva», l’any 1902:

Para que el catalanismo se convirtiera en franco y redentor españolismo sería 

menester que la política general española se orientara en el sentido del espíritu 

moderno que ha informado la vida actual, no sólo de Cataluña, sino también 

de algunas otras regiones españolas progresivas. Mientras todas ellas continúen 

gobernadas por el viejo espíritu de la España muerta; mientras decir política 

española equivalga a decir absorción, fraseología, y administración contra el 

11   Miguel de Unamuno, «Solidaridad española (Conferencia pronunciada al Teatro de No-
vedades de Barcelona el día 15 d’octubre de 1906)», La Publicidad, 16 d’octubre de 1906, 
Barcelona; recollit en Obras Completas, IX. Discursos y artículos, Madrid, Escelicer, 1971,  
pp. 216-230
12   Miguel de Unamuno, «Sobre el imperialismo catalán», Hispania, 16 de juliol de 1911, Bue - 
nos Aires; recollit en Obras Completas, III, Nuevos ensayos, Madrid, Escelicer, 1968, p. 1307



història d’una fatiga intel·lectual entre catalunya i espanya  175

l’espill / núm. 68

contribuyente, entregada por el favor a tantos altaneros mendigos (por no decir 

cosa peor) de levita, es imposible que ninguna región civilizada de esta España 

sea sincera y eficazmente españolista.13

Exhaust per la decepció unamuniana, Maragall acaba desistint; tots els esforços 

que havia fet —encara que fossin més aviat adreçats a un iberisme que, com el 

federalisme, sempre ha tingut més partidaris a Catalunya que a Castella— havien 

estat balders, no hi havia interlocutors a l’altra banda:

Pues yo creo que esto no puede ser; que la personalidad catalana no está bastante 

fuerte para este intento; y que emprenderlo por aquel camino sería nuestra ruina 

definitiva, sin provecho alguno para la nación española. 

La prueba ha sido hecha, nada menos que por cinco siglos. Cataluña se in-

corporó, espiritualmente y todo, al Estado hispanocastellano (...) ¿Dónde está 

el rastro de catalanidad en el espíritu español de mientras esto así ha durado? 

¿Dónde están los hombres, dónde están las obras, dónde los hechos políticos, 

ni las leyes , ni los partidos, ni las escuelas, de los que se pueda decir: —Esto 

es lo catalán de España, éste es el sello, éste es el rastro, ésta la aportación y la 

ganancia que los catalanes, por catalanes, han dejado en el tesoro del espíritu 

hispano? ¿Qué substancia ganó España con tenernos? ¿Qué ascendió Cataluña 

con tal incorporación?14

En realitat, tal com va sintetitzar Joan Fuster, Unamuno i Maragall estaven con-

demnats a no entendre’s. Mentre Maragall era sobri i coherent, en canvi el futur 

rector de Salamanca, energúmen, va esdevenir una mena de Conchita Bautista o 

de Carmen Sevilla de la filosofia: «fue, y sigue siendo, un enorme espectáculo in-

tel·lectual».15 Però aquests espectacle tenia un límit: l’altre. «Maragall podia meterse 

en la piel de otro, sense quedarse en ella ni amb ella»,16 i això últim —afegeix Fuster 

en nota al peu, és el que feia Unamuno. En les conclusions de la segona part de  

Les originalitats, Fuster ho sintetitza molt bé:

13   Joan Maragall, «La patria nueva», Diario de Barcelona, 11 de setembre de 1902, Barcelona
14   Joan Maragall, «Catalunya i avant», Diario de Barcelona, 5 d’octubre de 1910, Barcelona
15   Joan Fuster, «El caso de Don Miguel», Contra Unamuno y los demás, Barcelona, Península, 
1975, p. 15
16   Joan Fuster, Les orginalitats; Obra Completa vol. 1. Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibui-
xos, edició a cura de Josep Palàcios i Antoni Furió, Barcelona-València, Edicions 62-Publica-
cions de la Universitat de València, 2002, p. 129
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Unamuno no creia en composicions, sinó en imposicions: la unitat espanyola, 

per a ell, era el resultat o l’usdefruit d’una victòria. Va ser realment home de 

guerra civil, no de diàleg. Maragall ho era, en canvi, de pau civil, de concòrdia: 

un treballador esperançat. (...) Quan, el 1911, la mort de Joan Maragall inter-

romp l’Epistolario, els homes i els fets prolongarien, en altres terrenys, els temes 

que ocuparen i preocuparen els dos escriptors. Però la nostra història més re-

cent, i això que encara no és història, foren, de l’un costat i de l’altre, mes una-

munians que maragallians.17

Joan Fuster recorda en el seu Diari de l’any 1952 que Miguel de Unamuno, va 

fer-se un autoretrat aforístic molt precís «Trobo una nota titulada “Dédicances!” 

Es refereix, en efecte, a la dedicatòria que don Miguel de Unamuno va escriure en 

un exemplar de El sentimiento trágico que enviava a Louis Bertrand: “A M. Louis 

Bertrand, después de haber leïdo en la Revue des Deux Mondes sur artículo “Mes 

Espagnes” —Un Espanol profesional, Miguel de Unamuno, Salamanca”... Copio 

les errades i tot... L’autodefinició del Rector de Salamanca no pot ser més justa. 

Serveix, de més a més, per definir més gent. Cal retenir-la».18 Efectivament, la pro-

fessionalitat d’Unamuno està fora de dubte. Mestre en el monòleg interior amb les 

seves novel·les, Unamuno era, en la vida política, un mestre en el monòleg exterior.

Diàlegs poètics
Molts anys després, té lloc una Operación Dialogo poètica, els Congresos de Poesía; 

el primer celebrat a Segovia del 15 al 24 de juny de 1952; un any més tard va orga-

nitzar-se’n un altre a Salamanca i, l’any 1954, a Santiago de Compostel·la. Aquestes 

trobades marquen un cert punt d’inflexió en les relacions entre escriptors catalans 

i castellans, tot i que sembla una mica exagerada i a benefici d’inventari espanyol 

considerar-los, com fa Jordi Amat,19 una avinentesa en què els més prestigiosos 

homes de lletres del país van fer un pacte per a oblidar i donar pas a un projecte de 

rectificació, tot albirant una possible transició democràtica impulsada per la po-

esia. Eren els temps en què encara ressonaven els ecos rimats de la revista Garcilaso, 

fundada pels poetes falangistes, i que va inspirar a Vicent Andrés Estellés el seu 

17   Ibíd.
18  Joan Fuster, Diari, en Obra Completa vol. 1. Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos, 
edició a cura de Josep Palàcios i Antoni Furió, Barcelona-València, Edicions 62 i Publicacions 
de la Universitat de València, 2002, p. 338
19   Jordi Amat, Las voces del diálogo, Barcelona, Península, 2007
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al·legat: «No escric èglogues», del Llibre de Meravelles. També era l’època en què 

Gabriel Celaya clamava «La poesía es un arma cargada de futuro», en un llibre seu 

de 1955, Cantos iberos,20 publicat precisament a la col·lecció de la revista Verbo, que 

dirigien Joan Fuster i José Albi a Alacant. Sens dubte, en els despatxos de la censu-

ra aquest vers inflamat de Celaya va ser acollit amb un somriure de tranquil·litat: 

mentre sigui la poesia... 

El cas és que l’encontre de Segovia, era la primera vegada després de la guerra 

que escriptors catalans eren considerats en tant que tals i se’ls permetia expressar-se 

sobre literatura catalana en un acte quasi-oficial, tot i que la iniciativa no sorgís 

més que de la bona voluntat de Dionisio Ridruejo i Rafael Santos Torroella, auspi-

ciada pel ministre Ruiz Giménez i Antonio Tovar, que acabava de ser nomenat pel 

ministre Rector de la Universidad de Salamanca. Com es pot apreciar en la corres-

pondència entre els organitzadors i Carles Riba, l’assistència de catalans al Congrés 

no va ser fàcil, i el context, gens propici. Riba, en un primer moment va acceptar, 

però poc després va anunciar a Santos Torroella que «no vindré al Congrés; a aquest 

Congrés de Poesia Espanyola al qual fraternalment, tan deferentment se m’ha invi-

tat a assistir».21 Les seves raons eren igualment poètiques, però en una altra direcció: 

Miri, benvolgut Santos, no es tracta d’un cop de geni meu; els altres confrares 

invitats —de temperaments i fins de situacions tan diverses— han vingut, cadas-

cun pel seu camí, al mateix sentiment. Després del dia en què tinguérem aquella 

agradable conversa a casa de V., han succeït coses desagradables, francament 

intolerables. A en Foix, qui podia li digué, a Madrid, que, sobre l’autorització 

d’uns quaderns de poesia en català, ni diàleg; persones que s’havien aventurat 

a publicar una modesta, innòcua revista, avui són a la presó; el permís per a 

un mans butlletí literari, del qual havia aparegut un primer número, ha estat 

anul·lat, per vies de fet, per una altra banda. Un cert optimisme, doncs, al qual 

semblava aquell dia justificat obrir-se, ha desaparegut. Comprendran que no 

és pas amb cor alegre i sense encongir, que un poeta català es deixa afalagar i 

passejar amb fons que, tan discretament com es vulgui, vénen del mateix Estat 

que entén haver de fer una política d’eutanàsia amb la nostra llengua. Als ulls 

de la gent, un Congrés sempre té alguna cosa de «tournée de plaisir»; el paper 

que tan amablement ens donaven, comportava una satisfacció personal que ens 

20   Gabriel Celaya, Cantos iberos, Alacant, Verbo, 1955
21   Carles Riba, Carta a Rafael Santos Torroella, de 23 de maig de 1952. Arxiu Riba; recollit en 
Cartes de Carles Riba. II: 1939-1952, ed. de Carles Jordi Guardiola, Barcelona, Institut d’Estu-
dis Catalans, 1991
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faria nosa. És per això que crec, que creiem haver de suprimir aquesta presència 

personal, reduir la nostra col·laboració a un suport moral i a una veu que parli 

fraternalment i lleialment des de lluny. Sí, va bé, i m’honora, que el meu no figu-

ri entre els signants de la Convocatòria.22

Santos Torroella el va convèncer en una nova carta de la necessitat d’assistir al 

Congreso de Poesía. Decidit a acudir, Riba va llegir un discurs sobre la literatura 

catalana des d’Aribau ençà que, com tot paper escrit aquells dies, tenia una o més 

lectures entre línies. De fet, malgrat la finíssima ironia noucentista i les implica-

cions politico-simbolistes, es tractava més aviat d’un escrit divulgatiu sobre la Re-

naixença: «Unas “trovas” y un siglo de poesía en Cataluña». Amb tot, els innegables 

vincles entre literatura i nació que implica el tema, així com la pertinència de parlar 

de literatura catalana en temps passat o present davant d’un auditori on es barreja-

ven autoritats poètiques, polítiques, militars i religioses, convertien els folis de Riba 

en incandescents. Malgrat les lectures optimistes d’aquell encontre, la tensió entre 

els participants va ser molrt evident. L’escriptora Clementina Arderiu, esposa del 

conferenciant, ha explicat com temia que, en acabar la seva intervenció, fos imme-

diatament detingut i empresonat; sembla que Antonio Tovar, ben conscient dels 

nous temps, va haver de temperar algun ànim castrense.

Carles Riba resumia la relació entre Unamuno i Maragall advertint de l’asime-

tria que s’hi havia donat: 

No es de extrañar, pues, que en el diálogo entre Maragall y Unamuno, prosegui-

do en cierto modo después de la muerte de aquel, el disentimiento asome o es-

talle a cada punto. Debe proclamarse, empero, que Unamuno, tan poco lúcido, 

tan superficial, tan falto de tacto, a menudo, en la apreciación de las realidades 

de los catalanes, fue al presentárselas o representárselas Maragall cuando mas 

se acercó a comprenderlas. Efecto del amor y de la pureza, sin duda, a la que el 

magnánimo vasco era tan sensible. Porque, en suma, Maragall, mientras otros 

en derredor de él organizaban, animaban, luchaban, instituían, se peleaban o di-

vagaban, emitió una voz límpida, sensata, y dio una advertencia de amor. No se 

vinculó en las empresas ni en el poder de nadie, hombres o partidos: únicamente 

en la verdad. Predicó el amor a todo trance, hasta la utopía; hasta oirse tachar 

de anarquizante: a fuer de poeta —lo que en resumidas cuentas era—, dijeron y, 

sin decirlo, han dado a entender algunos benignamente; sin notar que la caridad 

22   Ibíd.
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encendida siempre da la impresión de anárquica a los torcidos por el espíritu de 

compromiso, a los presuntuosos y a los avaros.23

En la seva conferència, Riba, conscient que té una oportunitat única en ple 

franquisme, recorda que Maragall havia afirmat: «he hablado de lo más conocido, 

de lo más lejano en el tiempo, en una palabra, de lo histórico, para dar modes-

tamente prenda de que los escritores catalanes somos sensibles a cuanto signifi-

que invitación al diálogo sobre lo presente y cooperación para lo porvenir».24 La 

veritat és que, a banda del ressò en la revista Destino que la presència d’Antoni 

Vilanova en el congrés propiciés, les hemeroteques mostren que en realitat totes 

aquelles converses havien de fornir un corpus epistolar a la publicació Revista, 

impulsada a Barcelona precisament per Ridruejo i, finalment, en la revista madri-

lenya Alcalá.25 Que Revista es publiqués a Barcelona entra dins l’estratègia de crear 

un clima d’aparent aproximació a la cultura catalana que, en realitat amaga unes 

altres intencions. Ridruejo volia fer oblidar el fracàs de la seva intenció de repar-

tir octavetes en català a l’entrada de Franco per la Diagonal per tranquil·litzar al 

barcelonins; però sobretot, aquella revista volia crear una aparença de normalitat 

en la línia de l’autorització dels primers llibres editats en català a la postguerra: 

clàssics catalans medievals sense versió actualitzada, com seria habitual en aquest 

tipus d’edicions, de manera que el català podia fer-se passar per una llengua mor-

ta, objecte d’arqueologia i bibliofília, però incapaç d’articular un públic lector  

en el present. Un pla com aquest només podia ser concebut des d’una càtedra de  

Filologia amb connexions directes amb el règim franquista. Un cop mort Riba, 

com en el cas de Maragall, en ple diàleg, les perspectives obertes deixen d’estar 

damunt de la taula, a l’espera de la seva reaparició especular.

Joan Fuster, en un article publicat a la revista de l’exili català a Mèxic Pont Blau, 

va fer una afuada lectura d’aquell encontre com una invitació al bilingüisme:

23   Carles Riba, «Unas Trovas y un siglo de renacimiento literario en Cataluña», ponència de 
Carles Riba en el I Congreso de Poesía, celebrado en Segovia del 15 al 24 de juny de 1952.  
Arxiu Riba; recollit en Obres Completes, IV. Crítica, ed. D’Enric Sullà i Jaume Medina, Barce-
lona, Edicions 62, 1988
24   Ibíd.
25   Dionisio Ridruejo, «Poetas en la unidad», Revista, n. 14, 17 de juliol de 1952, Barcelona; 
Carles Riba, «Carta abierta a Dionisio Ridruejo», Revista, n. 16, 31 de juliol de 1952, Barcelo-
na; Dionisio Ridruejo, «En conversación con Carles Riba», Revista, n. 20, 28 d’agost de 1952, 
Barcelona; Dionisio Ridruejo, «Unidad como libertad», Alcalá, n. 20, 10 de novembre de 
1952, Madrid-Barcelona. Vegeu també Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas 
memorias, Barcelona, Planeta, 1976
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Organitzat per una entitat paraestatal, s’ha celebrat a Segòvia un Congrés de Po-

esia, en el qual han intervingut escriptors de diversos idiomes. Catalans, hi eren 

Carles Riba, Manent i Foix. Riba va donar una conferència sobre l’últim segle 

de literatura catalana. La presència dels tres poetes catalans a Segòvia ha donat 

ocasió a comentaris públics sobre la necessitat d’acostament entre els intel·lec-

tuals espanyols i els catalans. Un d’aquests comentaris, de Dionisio Ridruejo, 

s’ha publicat en «Revista» de Barcelona, al número del 17 –VII– 52. Diu, entre 

altres coses: «Que la lengua catalana tenga abierto libérrimamente el camino de 

la creación para enriquecimiento de lo común español. Así podría formularse una 

conclusión no expresada, pero sí sentida en Segovia (allí donde tuvo su corona Isa-

bel, la unificadora). Pero tras este deseo de justicia queda planteado otro problema. 

El castellano no es sólo un idioma nacional: trascendió a un mundo entero a donde, 

no lo castellano, sino lo español plenario se proyecta, se sigue cada día proyectando. 

¿Cuáles son los deberes del hombre catalán, del hombre de espíritu para con ese 

mundo? ¿No estará entre sus deberes el de una intervención directa y no mediata? 

... el bilingüismo activo de Maragall sigue pareciéndome a mi —con su generosa 

inclinación al diálogo— la respuesta más adecuada a las preguntas que han antece-

dido.» Aquestes frases no necessiten comentari. Llibertat per a la creació —per a 

fer literatura només— i bilingüisme. Això demana un espanyol d’avui, després 

d’un gran esforç per simpatitzar amb Catalunya. Això només. Tanmateix, si ho 

demana és perquè no existeix, ni la llibertat mínima, ni el bilingüisme dels mi-

llors. Com a senyal, ja té açò la seua importància.

Cal recordar que, abans d’aquelles iniciatives, Giménez Caballero havia publi-

cat, l’any 1942, Amor a Cataluña, que començava amb unes frases tan sinceres com 

inequívoques:

CATALUÑA

Te habla un español que te quiere. Y te quiere, como los españoles de la 

meseta castellana desde siglos te aman: con pasión. Con la misma pasión que se 

quiere a una mujer.

Y la pasión, ya lo sabes: va desde el despojamiento más abnegado de nuestra 

propia dignidad, hasta la ira terrible de esa dignidad al fin exacerbada: hasta el 

crimen, que por eso se ha llamado pasional.

«Quien bien te quiera, te hará llorar», dice el profundo adagio nuestro.

«La maté porque era mía», dice también otro hondo y apasionado decir de 

nuestro pueblo.26

26  Ernesto Giménez Caballero, Amor a Cataluña, Madrid, Ed. Ruta, 1942, pp. 17-18
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Com a manera de precisar els punts de partida del nou règim no se li pot negar 

la claredat expositiva. Sens dubte la veu de Giménez Caballero ja s’havia apagat 

prou en 1952, però és evident que responia a un estat d’esperit nacional profun-

dament arrelat als escriptors castellans. Un dels testimoniatges a l’obra d’aquell 

encontre, Vicente Aleixandre, li confessa a Jose Luis Cano, en Velintonia, que 

aunque él seguirá ayudando para que se mantenga y se intensifique esa atmós-

fera de comprensión y acercamiento que ahora existe, sostenida en buena parte 

por Insula y el grupo liberal de Ridruejo, en el fondo es pesimista, «porque los 

catalanes no se contentarán con que puedan publicar sus libros en catalán, lo 

que es enteramente justo, sino que en una nueva etapa, cuando llegue, si es que 

llega, la democracia, querrán que toda la enseñanza en Cataluña se dé en catalán, 

y el castellano quede completamente desplazado y se estudie sólo como un idio-

ma más, como el francés. A esa desmembración lingüística me opondré siempre, 

como se opusieron Unamuno y Ortega en el parlamento de la República».27 

Sembla que, a més a més d’una gran poeta, Vicente Aleixandre era també un 

clarivident futuròleg en politologia. 

Fuster, que en els anys quaranta havia estat un notable poeta —sembla que 

també en castellà: havia arribat a presentar-se al premi Adonais de poesia— va 

assistir a un d’aquells encontres de poetes, al de Santiago de Compostel·la. El grup 

català el formaven Clementina Arderiu, Carles Riba, Ricard Permanyer —Fuster 

afirma no entendre per què—, Maurici Serrahima, Joan Perucho, Antoni Vilano-

va, Antoni Comas i el mateix Fuster. El nom d’Antoni Vilanova li fa pensar en una 

estratègia dels organitzadors per tal que la revista Destino, es fes ressò de l’encontre. 

A banda d’una magnífica descripció dels canvis de paisatge que va trobant durant 

el viatge a Galícia —«El pas de la desolació a la brillantor ciutadana és tan brusc, 

que fa por. Que fa por i que fa l’efecte que Madrid és una ciutat injustificada»—, 

el seu balanç del Congreso mostra una decepció absoluta: «l’actitud ideològica de 

Ridruejo és inacceptable, és clar», recorda les iniciatives de l’altra dictadura, la de 

Primo de Rivera en què Ernesto Giménez Caballero organitzava exposicions del 

llibre català a Madrid, àpats, i viatges de germanor. En els sues diaris d’aquells dies, 

anota: «El “diàleg”, naturalment, no podia ser molt eficaç, donada la qualitat dels 

interlocutors que ens posaven al davant. No dic que “nosaltres” fóssim “millors” 

27   José Luis Cano, Los cuadernos de Velintonia. Conversaciones con Vicente Aleixandre, Barce-
lona, Seix Barral, 1986
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que ells, sinó que ells no tenien gens de curiositat per saber què fem o què pen- 

sem nosaltres».28 Aquesta expressió decebuda sobre la utilitat d’aquells diàlegs lírics 

que trobem en els diaris —que no havien estat inclosos en la primera edició, i que 

han estat rescatats per a la nova edició de l’Obra Completa— i que precedeix un 

bon resum de les intervencions, es desenvolupa de manera molt més en l’article 

publicat a la revista Pont Blau, aquell mateix any, ja esmentat. 

En definitiva, tot sembla indicar que aquells diàlegs lírics només van servir per 

a estetitzar novament la política, més concretament la política poètica. Un cop més 

l’oferta de diàleg no és sincera, sinó que vol erosionar una de les parts i enfortir la 

dominant. Mentre s’extingien les veus del Diàleg, un dels assistents al Congrés de 

Compostel·la, Maurici Serrahima, era més escèptic. Així ho va anotar el 30 d’octu-

bre de 1952, molt clarament en els seus diaris:

La discussió es va centrar en el fet de si ens oferien possibilitats i després no ens 

les donarien. Vaig dir que no era pas en aquest sentit que jo veia la qüestió: tant 

si després ens donen facilitats com si no ens les donen, el que de moment, amb 

aquell Congrés, ja hem aconseguit és que aquí, i fins allí i tot, després de tants 

anys de silenci, els diaris i les revistes parlin i que molta gent senti parlar de la 

realitat de la nostra llengua, de la nostra cultura, de les nostres coses. Per a mi, 

això sol —és a dir, encara que no aconseguíssim res més— ja val la pena. Vaig 

entendre que això produïa en molts dels presents una certa sorpresa. En termes 

generals, gairebé tots hi van estar d’acord.

Els diaris anuncien que Espanya ha estat admesa a la UNESCO. Es veia venir.29

La pregunta torna a ser la mateixa: en els participants del diàleg, hi ha algun in-

terès espuri que anima una de les parts, atès que la llengua de la conversa impedeix 

dir allò de què en realitat s’està parlant?

Cuadernos para el diálogo
La tercera escena que vull subratllar és la publicació, des de 1963 fins 1978 de la 

revista Cuadernos para el dialogo, impulsada pel sector diguem-ne democristiano del 

règim, encapçalat per Joaquín Ruiz-Giménez.30 La revista, seguint l’esquema creat 

per Ortega y Gasset amb Revista de Occidente, tenia també la seva pròpia editorial, 

28   Joan Fuster, Diari, pp. 810 i 813
29   Maurici Serrahima Del passat quan era present, Barcelona, Edicions 62, 1974
30   Javier Muñoz Soro, Cuadernos para el Diálogo, (1963-1976): Una historia cultural del se-
gundo franquismo, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2006
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amb el mateix nom, i durant un cert temps va exercir de far progressista dins el 

panorama gris fosc de la cultura del segon franquisme. Era, després de nombroses 

revistes oficials o para-oficials, la primera vegada que es passava de España como 

problema o España sin problema, de Pedro Laín Entralgo i Rafael Calvo Serer, respec-

tivament, a un editorial fins aleshores inversemblant: «Problemas para el dialogo»:

Iniciamos con este número extraordinario sobre «Problemas en España», otra 

prueba consistente en reunir, con cierta voluntad de sistema, diversos estu-

dios, atrayentes y valiosos, que nos han ido enviando, de manera espontánea 

la mayor parte de las veces, algunos de nuestros colaboradores. Es significativo 

observar cómo se plantean sin requerimiento ciertas cuestiones que pocas veces 

tienen el conveniente reflejo en la prensa diaria. Podría decirse que el régimen 

de censura previa de la etapa anterior hacía prácticamente imposible la expo-

sición objetiva de esos problemas. Pero hoy es un deber cívico encararse con 

ellos, con espíritu de libertad y responsabilidad.31

En aquest número apareix un important article de Maurici Serrahima sobre 

Prat de la Riba que, començava, simbòlicament amb aquestes paraules: «Han pa-

sado casi cincuenta años desde que una mañana en que con mi padre entre a con-

templar una vez más la maravilla gótica del Palacio de la Generalitat» i segueix un 

magnífic retrat de la figura del President de la Mancomunitat: 

Prat de la Riba nació a fines de 1870 —como mi padre— y fue solo su muerte 

prematura la que impidió que se mantuviera en la primera línea política hasta 

después de 1940, es decir, hasta coincidir con generaciones que siguen en la 

brecha (...) A su muerte, pueblos enteros salieron al paso de su entierro, de 

Castellterçol a Barcelona. Pasado medio siglo, sigue siendo necesario recordarle 

cuando nos proponemos pensar en el futuro.32

Són solament dues pàgines, però li serveixen per a establir un pont entre l’èpo-

ca de la Mancomunitat de Catalunya, la Generalitat com a institució perduda i el 

seu futur restabliment. Serrahima sabia que era necessària aquesta síntesi i la seva 

projecció envers el futur. Aquell mateix any havia mantingut una polèmica amb  

un dels màxims representants de la cultura oficial de la variant orteguiana, Julián 

Marías, que havia publicat una sèrie d’articles a El Noticiero Universal en què el 

31   «Editorial», Cuadernos para el Diálogo, octubre de 1966, p. 3
32   Maurici Serrahima, «Prat de la Riba», Cuadernos para el diálogo, octubre de 1966, pp. 12-13
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filòsof feia una Consideración de Cataluña, el plantejament de la qual era esbor- 

rar tota especificitat i demanar als catalans que reconeguessin que la seva casa  

té dues plantes, una pública, el saló on es reben visites, en castellà, i una pri-

vada, domèstica, en què podien parlar català. Serrahima va respondre amb una 

altra sèrie d’articles sobre la Realidad de Catalunya, que intentava clarificar que 

aquesta distribució lingüística era incorrecta, interessada i una mera excusa per a  

imposar des del monolingüisme un bilingüisme anorreador de la llengua sense 

estat. Aquests articles, poc després van convertir-se en un parell de llibres,33 de 

certa repercussió. Però El Noticiero Universal, malgrat ser un important periòdic 

de Barcelona, va crear una asimetria en el debat. D’entrada, com a pensador, cal 

reconèixer que Serrahima no és tan potent com el castellà; però a més a més, no 

va permetre que el debat s’obris en altres direccions, de manera que una possible 

intervenció de Joan Fuster va haver de veure la llum, precisament, en una revista 

de Madrid: Triunfo, com una Carta al Director de El Noticiero Universal:

Si me decido a enviarle a V. esta carta, es por una razón de detalle que me afecta 

de manera casi personal. En su artículo de 30 de noviembre, el señor Marías de-

nunció ciertos presuntos «mimetismos» y «adulteraciones de lo verdaderamente 

peculiar y entrañable de cada pueblo». Y escribía: «Por ejemplo, la expresión 

‘País valenciano’, que ahora empieza a ponerse de moda. ¿Cuándo se ha dicho 

así? ¿Cuándo han dicho los valencianos, ni en español ni en valenciano, tal cosa? 

‘País valenciano’ no es más que un calco de ‘País vasco’, y este nombre es a su 

vez traducción de ‘Pays Basque’. La palabra ‘país’ es, en español, muy reciente, 

de fines del siglo XVI o comienzos del XVII, no se ha generalizado hasta mucho 

después, y nunca se ha aplicado a Valencia cuando ésta tenía personalidad polí-

tica dentro de la Corona de Aragón. Reino de Valencia, o simplemente Valencia, 

es lo que se ha dicho, etc.»

Fuster se sentia responsable de la recuperació del terme País Valencià i de la 

proposta de Països Catalans que Marías mirava d’esborrar en degradar-la a una 

còpia de la terminologia basca, i surt en la seva defensa. 

De hecho, la «moda» a que alude don Julián «empieza alrededor de 1930 (poco 

más o menos en la época en que yo tomaba la primera comunión). Por aquellos 

tiempos se generalizó bastante «en valenciano y en español». Y había motivos que 

33   Julián Marías, Consideración de Cataluña, Barcelona, Aymà, 1966. Maurici Serrahima, 
Realidad de Cataluña, Barcelona, Aymà, 1967
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lo justificaban. La denominación de «Reino de Valencia» resultaba anacrónica e 

incongruente (¿o no?); la simple y escueta de «Valencia», por otro lado, se pres-

taba a confusiones, ya que designaría a la vez a la ciudad-capital, a su provincia 

y a la «región» entera. Para sustituirlas, se exhumó y revitalizó la solución «País 

Valenciano». La cual, por lo demás, conserva el gentilicio. No se «adultera» nada.

Joan Fuster havia tramès aquest escrit, en la seva primera redacció, al diari  

El Noticiero Universal, on Julián Marías venia publicant les seva Consideración 

es de Cataluña. En censurar-se la seva publicació, va afegir el paràgraf final, on 

deixa clara la seva opinió sobre els avantatges de què disposava Marías, i el va 

trametre a Triunfo.

No sé si al señor Marías le interesará saber —quizá no— que treinta años atrás, 

apareció un semanario titulado El País valencià, y que el País Valencià se titulaba 

una obra utilísima del profesor Felip Mateu i Llopis, e Històries del País Valencià, 

otra de Antoni Igual Úbeda, y que se celebró una «Conferencia Económica del 

País Valenciano», y que en la literatura y el periodismo autóctonos de la época 

—con firmas que van de Joaquín Reig Rodríguez a F. Almela i Vives, pasando 

por Miquel Duran, los Martínez Ferrando, Adolf Pizcueta, Artur Perucho, San-

chis Guarner, Gómez Nadal, etc.— se empleaba lo de «País Valenciano» con una 

asiduidad cada día más firme. Sería muy fácil acumular noticias y detalles sobre 

el particular. Lo de «ahora» no es ninguna «moda», sino «continuidad», y deseo 

de normalización y de esquivar anfibiologías.34

Com es pot apreciar, un cop més ens trobàvem en un fals diàleg en què els 

avantatges subrepticis d’un dels interlocutors tornava a fer impossible quelasevol 

conclusió constructiva i acceptable.

Per això, proporcionalment, és molt meritòria la posició de Cuadernos para el 

diálogo, que l’any 1974, a la seva editorial va publicar el volum Estudios sobre el País 

Valenciano, a cura de J(aime). Millás.35 A Estudios sobre el País Valenciano, a banda 

34   Joan Fuster, «Contra Marías», Carta al Director de El Noticiero Universal, Madrid, Triun-
fo, año II, n. 186, 25 de desembre de 1965
35   Gustau Muñoz va publicar una bona síntesi d’aquest i d’altres monogràfics de revistes 
dedicats al País Valencià en un article publicat a El Diario el 16 d’agost de 2021: «Un país 
sobre el paper»: «En una certa època varen sovintejar els números extraordinaris –els mono-
gràfics– o els suplements d’algunes revistes dedicats al País Valencià. (...) El 1974 aparegué 
un suplement de Cuadernos para el dialogo, “Estudios sobre el País Valenciano”, a cura de 
Jaime Millás. “El País Valenciano está a la búsqueda de su identidad”, deia. Al·ludia també 
a un precedent a la mateixa revista, tan dinàmica llavors, l’article de Joan Fuster “Valencia: 
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de subratllar l’ús absolutament normal del nom del país —tot superant el criteri  

estret de Julián Marías i abans de la seva problematització per part de l’extre- 

ma dreta valenciana durant els anys setanta—, i que la nòmina de col·laboradors 

comença amb Josep Vicent Marqués, sobta el to de la introducció:

El País Valenciano está en la búsqueda de su identidad, y para que ello sea un 

hecho necesita que los valencianos decidan llevarlo a término, continuando el  

camino gestado en la década anterior. En manos de su voluntad queda que  

el País Valenciano llegue a estructurarse como tal, en un mundo donde el re-

gionalismo, como desarrollo integral de una comunidad de hombres, es una 

libertad más, similar a las tradicionalmente consideradas.

I cita l’article que en aquesta mateixa revista havia publicat Joan Fuster, «Valen-

cia: una singularidad amarga», aparegut al número de novembre de 1973:

Por una mera inercia culturalista —la del idioma—, valencianos y mallorqui-

nes solemos quedar implícitos en un planteamiento general catalán. Sólo que la 

lengua, con ser mucho y muy básico, no lo es todo... Nadie nos toma en cuenta. 

Como si ese pedazo de mapa que ocupamos careciese de entidad propia.

una singularidad amarga”, publicat al número de novembre de 1973. Era, una mica, un altre 
espectre d’autors, però amb coincidències. Ferran Vidal, reticent, feia una diagnosi general de 
l’economia valenciana, i l’encertava bastant. Ja hi havia una situació de crisi, el shock del pe-
troli. Plantejava l’ardu problema de la competitivitat de la indústria valenciana. Damià Mollà 
insistia en el predomini industrial. Llegit avui, encara es percep l’ambient de debat d’aquell 
temps, i té espurnes de lucidesa. Josep M. Soriano plantejava el drama d’una agricultura sense 
relleu. Javier Paniagua i Amparo Álvarez –qui ho diria– explicaven aspectes històrics del mo-
viment obrer al País Valencià. Josep V. Marqués donava voltes al tema de la burgesia valenci-
ana –que sí, que sí existia, remarcava amb èmfasi... “Si la sociedad valenciana no es feudal ni 
socialista, ¿cuál es la clase dominante?” Marquès (i Mollà) duien a terme una croada a propò-
sit de la realitat plenament capitalista i industrial del país, ergo el que calia fer era la Revolució 
socialista, res de pactes per la llibertat, ni transicions, ni democràcies burgeses. Temps després, 
Marqués es dispersaria i Mollà, amb l’excusa de la tercera via, s’abraçaria a Rita Barberà. Hi 
havia més coses: Manuel Girona s’esplaiava sobre Castelló l’Autopista del Mediterrani; José 
Vicente Mateo sobre Alacant (“Alicante, heterogénea y plural, inconsciente e indefinible, me 
parece una provincia modélica...”); Salvador Salcedo abordava el conflicte lingüístic; Vicente 
Ruiz Monrabal divagava sobre les bandes de música; Rafa Ventura aprofundia, amb el seu 
estil tan peculiar, en la vibració cultural; Pedro J. de la Peña tractava el tema de la poesia “en 
el País Valenciano” (qui ho diria, també); Ferran Martínez Navarro i Pere Marset explicaven 
la situació de la medicina al País Valencià, en un article exhaustiu i molt documentat, on fins i 
tot citen la revista alemanya Das Argument...», < https://www.eldiario.es/comunitat-valencia-
na/notes-de-lectura/pais-paper_132_8222617.html >. Darrera consulta: 18 de maig de 2022>



història d’una fatiga intel·lectual entre catalunya i espanya  187

l’espill / núm. 68

Com es pot apreciar, l’editorial del monogràfic recull plenament el passat fus-

teria del debat: «El idioma es el catalán, en su peculiaridad del valenciano, a ex-

cepción de alguna comarcas del interior de habla tradicionalmente castellana, por 

motivos históricos, y de las grandes urbes, Castellón, València i Alicante, funda-

mentalmente estas últimas, cuya burguesía ha vivido bajo la influencia del esta-

mento administrativo y la “lengua oficial”».36 L’anàlisi social descrit per Millás no 

s’enten sense la lectura de Nosaltres, els valencians.

Ara bé, uns anys abans, l’any 1970 a Los Suplementos, es publica un dossier 

sota el títol Cultura catalana. Perspectiva 70. L’editorial comença per afirmar que 

«el fenómeno cultural catalán empieza ¡al fin! a ser un problema con resonancias 

peninsulares. La cultura catalana comienza a perder el carácter de ghetto, im-

puesto por circunstancias por todos conocidas, y despacio, muy despacio para lo  

que sería de desear, los hechos van modificándose en un sentido normalizador. 

Hacia un futuro, desgraciadamente lejano, mientras, por ejemplo, el idioma 

catalán no esté presente dentro de los cauces habituales (la escuela, la pren-

sa, la radio y, por supuesto, la televisión) de desarrollo y desenvolvimiento».37  

És d’agrair la generositat amb què es parla del futur normalitzat, malgrat la pru-

dència amb que s’esmenten es circumstàncies de la ghettificació de la nostra cul-

tura. En aquest punt, l’editorialista— segurament el mateix Ruíz Jiménez té un 

lapsus altament significatiu, ja que en mirar de superar el problema, el perpetua. 

Cal recordar que el sintagma «El problema catalán» ja està documentat a co-

mençaments de segle XX: Unamuno l’utilitza en un article de 1900, publicat a la 

Revista política y parlamentaria: 

Hace más de medio año que en El Globo, escribiendo del problema catalán, re-

cordaba lo que en la cuestión de Cuba nos sucedió. Fuimos de concesión en con-

cesión, y todas a destiempo y con retraso. Su causa era la ignorancia, e ignorancia 

vencible, que es peor. Y añadía: «Ya muchos que protestaron años ha, cuando 

aún era tiempo de que se concediese autonomía a Cuba, alzan el grito porque 

piden muchos catalanes para su región el concierto económico de que disfrutan 

las Vascongadas. Que no sea tarde cuando haya que dárselo»;38 

36  J(aime) Millás, «Estudios sobre el País Valenciano», Cuadernos para el diálogo, Madrid, 
Edicusa, 1974, p. 6
37   «No es sólo historia», Cuadernos para el diálogo. Suplementos, 13-14, p. 5
38  Miguel de Unamuno, «Lo de Cataluña», Revista política y parlamentaria, 15 de maig de 
1900. Obras completas IX, p. 709
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i una mica més tard, el periòdic madrileny El Mundo —que estrany, que curiós, 

quina casualitat i quina coincidència!—, inaugura una secció fixa amb aquest tí- 

tol amb un article de Pío Baroja: «La influencia judía»: 

No sabemos cómo sería hoy el fenicio; pero sabemos cómo es el judío, raza afín 

a él, y el catalán de la costa se le parece. Los caracteres generales de la intelec-

tualidad judía son en todas partes la habilidad, la tendencia internacionalista, el 

odio a la guerra y a todo lo violento y el amor al lujo. El catalán vulgar no tiene 

la tendencia de emigración del judío; ama su ciudad y su tierra y no quiere salir 

de ella. Del fenicio se decía lo mismo. Pero el catalán intelectual es emigrante y 

se desnacionaliza pronto, y en esto asoma el judío.39 

És evident que la tropologia sempre és una forma d’autoretrat, i els veritables 

autoretrats i autobiografies són els involuntaris. De fet, Cuadernos para el diá-

logo és coherent amb la seva tradició intel·lectual i política: tot plegat és una 

reescriptura permanent d’España invertebrada, de José Ortega y Gasset. El 13 

de desembre de 1918, el periòdic dels Ortega va publicar un amb el títol «Existe 

otra España mejor dispuesta a resolver el problema catalán», i pocs mesos més 

tard Ortega comença a publicar els articles que en 1921 formaran España inver-

tebrada, on es llegeix: 

La forma concreta de hacer esto es, por ejemplo, la siguiente: en Barcelona y 

Bilbao luchan «nacionalistas» y «unitarios»; pues bien: el Poder central deberá 

prestar la incontrastable fuerza de que como Poder total goza a una de las par-

tes contendientes; naturalmente, la unitaria. Esto es, al menos, lo que piden los 

centralistas vascos y catalanes, y no es raro oir de sus labios frases como éstas: 

«Los separatistas no deben ser tratados como españoles». «Todo se arreglará con 

que el Poder central nos envíe un gobernador que se ponga a nuestras órdenes».

Yo no sabría decir hasta qué extremado punto discrepan de las referidas mis 

opiniones sobre el origen, carácter, trascendencia y tratamiento de esas inquie-

tudes secesionistas. Tengo la impresión de que el «unitarismo», que hasta ahora 

se ha opuesto a catalanistas y bizcaitarras, es un producto de cabezas catalanas 

y vizcaínas nativamente incapaces —hablo en general y respeto todas las indivi-

dualidades— para comprender la historia de España. Porque, no se le dé vueltas: 

España es una cosa hecha por Castilla, y hay razones pan ir sospechando que, en 

39   Pío Baroja, «El problema catalán. La influencia judía», El Mundo, 15 de novembre de 
1907, Madrid
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general, sólo cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran 

problema de la España integral.40

Reeditat de manera constant, aquest ideari protofeixista i excloent —«sólo ca-

bezas castellanas tienen órganos adecuados»— impregna tota la segona meitat del 

segle XX, i arriba (España!) fins els nostres dies.

Certament, dedicar un monogràfic a la cultura catalana l’any 1970 és ben meri-

tori, i la nòmina de participants és altament representativa, incloent-hi escriptors 

de València i Mallorca, la qual cosa és un reconeixement de la unitat de la cultura 

catalana per sobre de les delimitacions administratives provincials: Manuel Sanchis 

Guarner, Joaquim Marco, Maurici Serrahima, J. Carrera Planas, Rafael Pradas, Joan 

Oliver, Maria Aurèlia Capmany, Terenci Moix, Carles Miralles, Joan Antoni Be-

nach, Frederic Roda, Albert Manent, Josep Verdura, Antoni Romero, Baltasar Por-

cel i Jaume Fabra, il·lustrats amb un retrat de Jordi Rubió i vinyetes de Cesc i Pèrich. 

Per raons evidents d’espai i per no abusar de la paciència del lector, no és el 

moment de comentar tots els articles d’aquest monogràfic; però a tall de conclu-

sions sí extractarem la contribució de l’escriptor barceloní Terenci Moix, que tot 

just havia començat a escriure i publicar també en català: «No sé si conseguiré 

explicarme bien... Casi siempre que vienen a hacerme alguna entrevista me pre-

guntan por qué escribo en catalán. De momento me asaltan deseos incontrolables 

de contestarles con aquella frase prodigiosa de Fuster (lo de dar la gana), pero 

accedo a un mínimo de razón y llego a comprender que si me lo preguntan es, sin 

duda, porque los pobres no se han enterado de nada».41 El títol del seu article és  

«El dia que yo nací nacieron todas las flores... Y POR ESO ESCRIBO EN CATALÁN»; 

un divertidíssim, irònic (cigarreta planiana) i provocador assaig autobiogràfic so-

bre la insistència unamuniana en preguntar-li pel seu canvi de llengua literària, 

que conclou amb una esmena a la totalitat del monogràfic i de la revista:

¿Habéis entendido algo de lo que he dicho? Me temo que no. Los catalanes es-

tamos acostumbrados a ser el caso raro de España. Estamos acostumbrados a 

que se nos brinde un «diálogo» cuando lo que queremos es un derecho. Estamos 

acostumbrados a que nos digan que nos entienden para después volver a casa y 

40   José Ortega y Gasset, «¿Por qué hay separatismo?», España invertebrada, Madrid, Revista 
de Occidente, 1921 (1946), pp. 20-21
41   Terenci Moix, «El dia que yo nací nacieron todas las flores... Y POR ESO ESCRIBO EN CA-

TALÁN», Cuadernos para el diálogo, Suplemento 13-14. Cultura catalana, perspectiva 70, Ma-
drid, 1970, p. 29
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enchufar el televisor y oir a un profesor que nos da clases de idioma castellano, el 

único que aprendimos en la escuela. Estamos acostumbrados a no tener perió-

dicos, a que nuestros escritores hayan tenido que resignarse a ediciones mino-

ritarias, mientras escritores infinitamente peores que ellos se llevaban premios 

literarios fundados en nuestra ciudad. Estamos acostumbrados a tantas cosas, 

que si he de ser sincero, me da lo mismo que me entendáis o no me entendáis.

Y os diré por qué: acabo de escribir una novela, El sexe dels àngels, que ya ha 

armado mucho ruido antes de salir y que, según la gente, se mete con todo el 

mundo de la cultura catalana. Es probable que sea cierto. Como es cierto que he 

escrito todos los artículos que he considerado necesarios metiéndome con todo 

el mundo. Y continuaré haciéndolo, qué duda cabe, pero siempre desde dentro. 

Porque a mí me gustaría mucho que mi cultura fuese perfecta, fuese interna-

cional y vendible. O tal vez me gustaría pertenecer a otra cultura mejor y más 

brillante. Pero, ¿sabéis?, no tengo más que ésta. Es la mía.

No sé si me he explicado bien.42

Segurament ningú a Bocaccio s’esperava un article com aquest. Els escriptors en 

castellà, tal com reconeix Esther Tusquets en les seves memòries, «habíamos gana-

do la guerra». La mateixa editorial que havia entrat a Barcelona per la Diagonal el 

1939 de la mà de Franco, editava les novel·les de Moix. Algun dia caldria resseguir 

la intrahistòria de la Gauche Divine per a veure com va ser rebuda aquesta afirma-

ció d’una de les seves figures estel·lars —més enllà de les autocelebracions que pe- 

riòdicament es regalen en forma d’exposicions i llibres generalment sufragats per 

les institucions públiques en què s’han perpetuat des de l’època de Tuset Street.

El monòleg perpetu

Tot i que les paraules de Terenci Moix servirien perfectament de conclusió a aquest 

article, cal referir-se una mica a l’actualitat que s’hi entreveu: la mesa de dialogo 

entre la Generalitat i el Gobierno del Estado no només està demostrant que és una 

taula en què algunes de les cadires estan coixes, sinó que una de les parts ja coneix 

perfectament els girs argumentals amb què el sorprendrà el seu interlocutor, per-

què per això les escoltes telefòniques han estat considerades en seu parlamentària 

imprescindibles per a mantenir l’ordre constitucional. No calen notes al peu de 

pàgina per a il·lustrar aquesta afirmació: el lector les anirà trobant, corregides i 

augmentades, entre el moment de lliurar aquesta article a la revista i el dia de la 

seva publicació. En resum: els catalans no som oberts al monòleg.

42   Ibíd., p. 31

’
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Documents
Ernst Cassirer, Sobre el gènere gramatical dels substantius

Si examinem el procés de la formació de conceptes en la llengua, especialment pel 

que fa a les classificacions, podem descobrir sovint coses que resulten gairebé in-

comprensibles per al pensament lògic al qual estem habituats i, per això, no podem 

calibrar gairebé res amb les mesures lògiques habituals. La manera com fins i tot 

les llengües de cultura més pròximes i les més conegudes divideixen el conjunt dels 

substantius en diferents «gèneres»1 no té cap explicació directa. Per això, el gènere 

representa des de sempre un obstacle contra el qual ensopega tota gramàtica filo-

sòfica o «racional». La gramàtica de Port Royal, que s’havia proposat comprendre, 

i poder deduir, el conjunt de les formes gramaticals des de la seva base lògica, va 

haver de limitar substancialment aquest objectiu pel que fa a l’explicació de les 

diferències de gènere. Després d’alguns intents de definir d’una manera genera-

litzable la lògica que impera en la distinció de gènere, va quedar clar que, almenys 

pel que fa la utilització concreta, no existeix cap regla fixa que reguli l’atribució 

d’un substantiu a un o altre gènere. En gran part, es tracta de decisions arbitràries, 

no atribuïbles a la raó (pur caprice et un usage sans raison).2 També l’intent de fer 

Aquest fragment correspon capítol 2 del llibre d’Ernst Cassirer, Die Begriffsform im mytischen 
Denken (Leipzig-Berlín, B. G. Teubner, 1922, pp. 9-16). El títol segueix la indicació del con-
tingut de les pàgines 10-11 proposat pel mateix autor. Ernst Cassirer (1874-1945) fou un dels 
grans filòsofs alemanys de la primera meitat del segle XX, hereu de la tradició de pensament 
que va de Plató a Kant i de Descartes a Leibniz. El 1933 es va exiliar d’Alemanya, on era pro-
fessor a la Universitat de Hamburg, i passà a les Universitats d’Oxford, Göteborg i, finalment, 
ja als Estats Units, Yale. Entre els seus llibres més coneguts, Filosofia de la Il·lustració (1932), 
Antropologia filosòfica (1945) i El mite de l’estat (1946).
Ens ha semblat especialment escaient recuperar aquest fragment de Cassirer en una època 
en què es debat el «gènere» dels substantius, enmig d’una polèmica sovint desguitarrada al 
voltant d’un pretès «llenguatge inclusiu»

1 «Genera», en original, Cassirer empra el mot llatí que és habitual per designar les categories 
gramaticals també en alemany (das Genus, pl. Genera). No obstant això, la paraula és marcada 
amb cometes per l’autor (nota de la trad.). A partir d’aquí, totes les altres notes són de l’autor, 
amb referències indicades a l’article original
2 Grammaire Générale et raisonnée du Port Royal, París, 1810, II, 5, 279
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comprensible la distinció de gènere no a través de la lògica del pensament abstracte 

i discursiu, sinó a través d’una mena de lògica «intuïtiva» no ha produït cap resultat 

realment satisfactori. Jacob Grimm va fer aquest intent al capítol més aprofundit i 

ric de la seva Gramàtica de la llengua alemanya.3 Potser en cap altre passatge escrit 

per Grimm no podem admirar una tal força de la fantasia estètica, una tal capacitat 

de ficar-se sota la pell de la llengua com en aquests paràgrafs que intenten explicar 

les motivacions últimes de la formació d’una llengua i busquen el seu sentit més 

ocult. La capacitat d’una divisió lògica de la ingent matèria de la llengua es veu 

equiparada aquí amb el vol lliure de la fantasia lingüística, gràcies al qual cap con-

cepte mai no queda petrificat com una plantilla rígida, sinó que és conceptualitzat 

sempre de nou per a cada missió específica i concreta, de manera que amb cada 

ús, les paraules desenvolupen els matisos més subtils i els ombrejats més tènues, 

i provoquen així un feliç equilibri. Si pensem només en el gènere gramatical dels 

objectes visibles, trobem en la classificació de Grimm no pas menys de vint-i-vuit 

criteris diferents segons els quals es produeix la diferenciació entre els substantius 

de gènere masculí, femení o neutre. «El gènere gramatical» —d’aquesta manera 

resumeix Grimm la seva exposició— 

és un producte de la fantasia lingüística que s’ha estès des de la biologia a tots 

i cadascun dels objectes. Gràcies a aquesta operació màgica tota una sèrie d’ex-

pressions, que serien conceptes inerts, productes de meres derivacions, adqui-

reixen vida i sensibilitat perquè el gènere propi els dona la possibilitat de tenir 

forma, de formar paraules noves i de tenir flexió. A través d’aquests procedi-

ments l’atractiu [del gènere] s’estén per tota la llengua perquè la connexió entre 

els elements de la frase també hi queda subjecta, encara que no ens n’adonem.4 

Per molt interessant i curiosa que sigui aquesta concepció de les diferències de 

gènere i la seva explicació, les dificultats irresolubles ens les plantegen ja directa-

ment les llengües de la família indogermànica, si pensem en detall la seva utilitza-

ció. La lingüística indogermànica sostenia que el gènere gramatical i el biològic, el 

genus i el sexus, estan relacionats,5 però de seguida van sortir nombroses excepcions 

d’aquesta regla. Al final, Brugmann va substituir la visió del Grimm amb una teoria 

purament formal, segons la qual el gènere de la majoria dels substantius no depèn 

3 Jacob Grimm, Deutsche Grammatik, III, 346
4  Ibíd.
5 Compareu amb, per exemple, B. H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 241
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d’una fantasia lingüística i estètica, sinó bàsicament de la forma externa, de les re-

lacions associatives, que es formen entre els substantius que tenen una terminació 

igual o semblant.6

El problema va adquirir una perspectiva nova quan la lingüística va començar a 

expandir la recerca més enllà de les llengües indogermàniques i comparar el feno-

men de la diferència en el gènere gramatical dels substantius amb altres llengües on 

el gènere hi apareix d’unes maneres potser comparables, però molt més enrevessa-

des. Amb això, l’estudi va guanyar uns fonaments més amplis i alhora més sòlids. 

Al costat del gènere binari de les llengües de la família camitosemítica i del gènere 

trímer dels substantius indogermànics van aparèixer sistemes de classificació molt 

més rics i complexos d’altres llengües. El fenomen de la diferenciació de gènere 

gramatical va esdevenir així un problema parcial que podria trobar una solució 

només dins d’un marc molt més ampli, la qual cosa significa que calia trobar un  

fil conductor visible, fixat a través de canvis ben concrets, que connectessin tot 

aquest conjunt.7 Especialment important va esdevenir l’estudi de les llengües ban-

tú, que tenen un sistema de classificació molt desenvolupat, gràcies al qual es va 

obrir una panoràmica molt més ampla i clara. En aquesta introducció, n’hi ha prou 

d’explicar només els trets bàsics d’aquest sistema de diferenciació. Com se sap, en 

les llengües bantú cada substantiu és immediatament pensat com a part d’una cate-

goria molt determinada i és marcat amb un prefix d’aquesta categoria; en la major 

part de les categories, cal afegir-hi un altre prefix per marcar si es tracta d’una pa-

raula en singular o bé en plural. La gramàtica bantú distingeix més de vint d’aques-

tes categories marcades amb prefixos determinats, tot i que és ben probable que 

aquesta excepcional riquesa no sigui més que un vestigi d’una diversitat anterior 

encara més gran. Tota la construcció gramàtica i semàntica de la llengua se sotmet 

a aquest principi de diferenciació i és alhora determinada per aquesta diferenciació.  

6 Compareu amb Brugmann, «Das grammatische Geschlecht in den indogermanischen 
Sprachen», publicat a la revista Techmers Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft IV, 100 
7 Aquesta mena de fenòmens de transició entre la classificació dins de les llengües bantú i la 
divisió en gèneres gramaticals tal com la coneixen les llengües camitosemítiques o indoger-
màniques han estat demostrats per Meinfhof amb els exemples de les llengües camítiques, 
especialment la llengua ful. En ful, a part de la vella classificació dels substantius, n’existeix 
una de nova amb quatre apartats (persones, objectes, coses petites, coses grans), de manera 
que la majoria de coses grans corresponen a les persones i les coses petites als objectes, tot 
i que aquesta divisió se separa novament en dues categories (que corresponen a la diferen-
ciació entre el masculí i el femení). Més informació a Meinhof, Die Sprache der Hamiten, 
Hamburg, 1912, pp. 22, 42. Vegeu també «Das Ful in seiner Bedeutung für die Sprache der 
Hamiten», ZDMG, 65, p. 201
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Així, per exemple, un substantiu que ocupa la posició de subjecte és marcat de 

manera que el prefix del subjecte concorda amb el del verb; i es converteix en el 

complement directe si el prefix del verb és el de l’objecte. També qualsevol altra 

paraula que estigui en relació amb el substantiu de manera predicativa o atribu-

tiva, o bé que estigui en la posició que en alemany és la del genitiu, el substantiu 

ha d’adquirir el prefix corresponent a aquesta categoria. Ara bé, els pronoms no 

tenen els mateixos prefixos que els dels substantius, sinó que estan relacionats amb 

ells d’una manera indubtablement subordinada. Per exemple, la forma del pro- 

nom possessiu és diferent depenent de la classe a què pertanyen tant el posseïdor 

com la cosa posseïda.8 Podeu veure que la diferenciació que d’entrada afecta només 

als substantius es va estenen a través del principi de la coherència gramatical, en 

cercles concèntrics, sobre la totalitat de la llengua i inunda la perspectiva lingüísti-

ca. Si ara abandonem els aspectes formals que creen a través d’aquest procés i ens 

fixem de nou en el contingut de la diferenciació inicial, llavors sembla impossible 

trobar en aquest contingut cap mena de regla fixa que permeti observar el principi 

d’aquestes comparacions i explicar per què un determinat substantiu pertany a 

una determinada categoria. D’una manera encara més pronunciada que en el cas 

de les llengües semítiques o indogermàniques, en les llengües bantú les relacions de 

gènere semblen ser el resultat d’una fantasia lingüística desbordada, un joc de pura 

creativitat, ja que els continguts es relacionen de manera arbitraria o a causa d’as-

sociacions aproximades. D’entrada, pot semblar que la comparació i la classificació 

depenguin bàsicament de les característiques visibles, és a dir, de les semblances en 

l’aspecte extern i en la disposició espacial dels objectes. Així, un prefix determinat, 

per exemple, marca les coses d’una mida descomunal i les agrupa en una catego- 

ria a part, un altre prefix serveix per fer les coses petites i d’aquesta manera es for-

men, doncs, els diminutius; un altre prefix marca les coses que apareixen en forma 

de dos, especialment les parts del cos que estan distribuïdes simètricament; un al-

tre, els objectes singulars. Aquesta diferenciació segons la grandària i el nombre dels 

objectes es complementa amb altres basades en la posició en l’espai, a dins, un rere 

l’altra, o bé a fora. Aquesta relació es recalca amb un refinat sistema de prefixos de 

posició espacial. Fins i tot fora de les llengües bantú podem trobar proves indub-

tables que la classificació dels substantius depèn de la posició dins l’espai. En algu- 

nes llengües melanèsies hi ha la categoria de coses rodones i també la de llargues 

8 Per a més detalls vegeu Meinhof, Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantu-
sprachen, Berlín, 1906. Vegeu també Rochl, Versuch einer systematischen Grammatik der 
Schambalasprache, Hamburg, 1911, p. 33
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o curtes, marcada per un prefix específic que trobem també davant de les parau-

les del sol i la lluna, i també davant de les paraules per diferents tipus de canoes o 

d’ormeig.9 Les llengües dels pobles originals d’Amèrica del Nord majoritàriament 

no coneixen la distinció fàcil dels substantius segons el gènere, sinó que distingei-

xen entre éssers animats i les coses inanimades, i aquesta divisió bàsica es divideix 

després en coses dretes, assegudes i ajagudes, com també en aquelles que viuen a 

la terra o bé dins de l’aigua, o també es distingeix si les coses estan fetes de fusta  

o de pedra. Les lleis de la congruència tampoc són gaire estrictes: el verb canvia 

en la conjugació d’objecte amb infixos integrats dins del mot, però la seva forma 

canvia depenent de si es tracta d’un subjecte que és animat o inanimat i de si en 

els objectes es tracta d’una cosa dreta, ajaguda o asseguda.10 En tots aquests casos 

sembla que predomina la diversitat de maneres de classificació i que la classifica- 

ció està basada en distincions senzilles i visibles a través de les característiques ob-

jectivament marcades, que orienten l’estructura de la llengua.

En realitat, però, amb aquests procediments queda marcat com a molt un únic 

moment en la formació d’un concepte contraposat a altres característiques menys 

rellevants. Si més no aquesta regla general ens demostra que el recorregut d’una 

percepció objectiva no es pot separar mai d’una percepció subjectiva, basada en 

els sentiments i l’afecte, les dues maneres de percepció es relacionen d’una manera 

indestriable i s’influeixen mútuament. Les categories del substantiu corresponen a 

unes categories originals basades en valoracions subjectives i alhora en percepcions 

objectives: dins d’aquestes categories hi podem reconèixer tant la situació objectiva 

de la cosa com l’actitud sensible i emotiva del jo envers aquesta mateixa cosa. Això 

ho podem observar especialment bé en la divisió fonamental que s’observa tant 

en les llengües bantú com en la majoria de les llengües ameríndies. Se sap prou bé 

que una mateixa cosa pot canviar segons la importància que ha adquirit, segons el 

valor que li és atribuït i pot ser classificada tant dins d’una categoria d’ésser animat 

com de cosa inanimada. D’aquesta manera, les llengües africanes i les americanes 

poden canviar la categoria atribuïble a un animal si l’animal entra en un relat mí-

tic com un ésser personificat, capaç d’accions autònomes.11 Els mateixos canvis es 

19  S. Condrigton, The Melanesian languages, Oxford, 1885, p. 146
10  Més sobre això a Powell, Introduction to the study of Indian Languages, Washington, 1880, 
p. 48
11  S. Gatschet, «Grammar of the klamath Language», Contributions to North American Eth-
nology II, Washington, 1890, p. 462; sobre fenòmens anàlegs en la llengua ful vegeu Meinhof, 
Die Sprache der Hamiten, p. 45
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produeixen si una cosa queda marcada per un determinat valor, especialment si és 

molt gran o té molta importància i destaca per damunt del conjunt de les coses.  

Segons Westermann, en la llengua gola de Libèria, el canvi de prefix del substantiu 

pot convertir la paraula principal en una altra categoria. Una cosa que adquireix 

la categoria dels éssers animats esdevé un objecte especialment gran, imponent 

i valuós.12 En la llengua beja s’ha desenvolupat un gènere gramatical binari que 

encara subratlla molt més l’oposició binària antiga de la distinció entre la cate-

goria de coses inanimades i éssers animats, ja que el masculí, que correspon al 

gènere animat, inclou també totes aquelles coses que destaquen per la grandària, 

l’aspecte i l’energia, mentre que el femení significa sobretot la petitesa, la debilitat 

i la passivitat.13 Els lingüistes nadius de les llengües dravídiques —en els quals els 

substantius es divideixen en dues categories: la categoria dels éssers «racionals» i la 

dels éssers «irracionals»— parlen de les paraules que ocupen una posició diferent 

en l’escala de valors, hi ha paraules de casta alta i paraules de castes baixes.14 També 

els estudiosos i artistes en les llengües indígenes d’Amèrica han remarcat sovint 

que la diferenciació fonamental entre els éssers «animats» i les coses «inanimades» 

no es pot prendre massa objectivament, ja que la utilització depèn de valors dife-

rents, de manera que en lloc de l’oposició entre els éssers vius i les coses sense vida 

(animate and inanimate gender) hem de distingir més aviat entre conceptes nobles 

i baixos, entre els valors personals i els aspectes impersonals.15

A partir d’aquí ja no pretenem aprofundir més en aquestes manifestacions lin-

güístiques: ara bé, són importants per al problema que volem examinar a continu-

ació perquè representen una classificació curiosa que s’aparta d’una manera ben 

12  Westermann, Die Gola-Sprache in Liberia, Hamburg, 1921, p. 27
13  «Per exemple, ša’, vaca, és masculini generis, ja que és prou sabut que en aquests països, les 
vaques representen el pilar de tota l’economia domèstica. En canvi, ša’ en sentit de la carn de 
vaca i és de gènere femení perquè en comparació amb ša’ de l’animal sencer resulta de me-
nor importància.» Reinisch, Die Bedauyesprache II, Viena, 1893, p. 59. Citat per Meinhof, 
Hamitensprachen, p. 139
14  Vegeu Friedrich Müller, Reise der österreichichen Fregatte Navarra um die Erde II (Lin-
guistischer Teil), Viena, 1867, p. 83. Vegeu també Friedrich Müller, Grundriß der Sprachwis-
senschaft III, 1, 173
15  Gatschet, Klamath Language, p. 462. Vegeu especialment Boas, Handbook of American 
Indian Languages I (Smithson, Institutional Bullet 40), Washington, 1911, p. 36: «Els algon-
quins d’Amèrica del Nord classifiquen els substantius en animats i inanimats, sense tenir en 
compte, de totes maneres, la classificació natural que impliquen aquests termes. Els animals 
petits poden ser classificats com a inanimats, mentre que algunes plantes poden ser conside-
rades animades»
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característica de les normes de la nostra lògica i de la construcció de conceptes  

o categoritzacions. Estem davant d’una ordenació, davant d’una divisió de contin-

guts, basada en la percepció diferent de la que s’estableix en el pensament empíric 

i també en el conceptual o abstracte. Arreu topem amb unes diferències concretes, 

especialment les que són sentides de manera subjectiva i emotiva, que resulten de-

cisives per a la diferenciació i classificació, com també per l’establiment de conne-

xions i atribucions tant pel que fa els continguts percebuts com els imaginats. En-

cara que poguéssim entendre els motius que influeixen en aquests procediments de 

manera aïllada i els poguéssim imitar: el problema més gran és ja la mateixa forma 

d’aquestes divisions i atribucions. Perquè és la forma la que aparentment destru-

eix tota lògica ja que imposa unes normes arbitràries. Un cop establert el punt de 

connexió que permet la comparació, aquest pont conceptual es transmet per totes 

les branques de la llengua amb la màxima coherència. La lògica implacable s’impo-

sa perquè les regles inamovibles de la coherència gramatical fan que en depengui 

l’estructura sencera de la llengua. Per molt que la base d’aquestes comparacions 

pugui semblar «irracional», curiosa —el principi de construcció i consolidació del 

sistema de classificació és racional i del tot unitari—. D’entrada podem observar 

un fet important i és que en el pensament de les llengües dites «primitives» no es 

tracta de cap de les maneres d’un sol principi de percepció o d’imaginació dels 

continguts que arrengleri els conceptes un rere l’altre, sinó que es tracta del fet que 

allò particular està sempre sotmès a una regla «general», és a dir, ve determinat des 

del marc general. Algunes diferències fonamentals funcionen com un esquema del 

conjunt, com unes línies que se superposen i ho travessen tot, unes línies que orga-

nitzen el conjunt de l’univers imaginable. Una impressió captada amb els sentits es 

transforma en una expressió lingüística que pertany a una categoria determinada, 

de manera que aquesta categoria la determina conceptualment. S’ha parlat d’una 

psicologia de les llengües, dient que a les llengües que coneixen una classificació rí- 

gida no resulta possible copsar la singularitat amb un sol acte de pensament, sinó 

en dos passos que són indestriablement connectats, però alhora clarament sepa- 

rats un de l’altre. Un objecte llavors mai és concebut com una cosa particular, sinó 

com un lloctinent, com un representant, de la seva categoria, com a part d’una es-

pècie que queda encarnada dins d’aquesta manifestació particular.16 Algunes llen-

gües, però, no s’han acontentat amb aquesta subordinació del particular al general 

a través dels prefixos, sinó que mantenen els dos actes de significació ben separats 

16  Vegeu F. N. Finck, Die Haupttypen des Sprachbaus, Leipzig, 1910, pp. 46, 150
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perquè a l’assignació concreta d’un objecte se li n’afegeix una altra que la descriu 

genèricament i així la completa. Humboldt va descriure aquest procediment a la 

introducció del seu treball sobre la llengua kawi de Java. Partint de l’exemple del 

sànscrit, Humboldt explica que no es tracta pas sempre d’una «categoria de gène-

re veritable» que seria atribuïda a un objecte concret: aquesta llengua té a la seva 

disposició un mecanisme que permet concebre la cosa particular com a tal dins 

d’una semblança generalitzable. D’aquesta manera, per exemple, el concepte d’una 

cosa estesa o llarga inclou les paraules per ganivet, espasa, llança, barra de pa, línia 

de text, corda, i semblants. És a dir, sempre que els objectes més diversos tinguin 

alguna característica en comú, poden ser classificats dins d’una mateixa categoria. 

«Tot i que és cert» —conclou Humboldt— «que aquestes connexions entre les pa-

raules demostren la connexió lògica, també és cert que mostren encara més sovint 

una gran capacitat d’imaginació; en sànscrit, la mà és el concepte genèric de totes 

les eines, tant de les armes de foc com dels cisells».17 En aquest passatge està molt 

ben expressat el problema d’una gran rellevància per totes les observacions que 

seguiran sobre la construcció de conceptes i categories del pensament mític. En 

aquest capítol hem vist les atribucions i divisions mítiques no des del punt de vista 

del contingut, sinó des de la perspectiva metodològica —volem explicar en quina 

relació estan amb el mite les forces fonamentals de l’esperit i de l’ànima i com s’hi 

reflecteix, gràcies a l’impuls de la imaginació, el sentit lògic propi i una forma prò-

pia, com també la direcció dels pensaments. 

Traducció de Simona Škrabec

17  Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. Gesammelte Werke. 
Akademie Ausgabe VII, p. 340
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Anna Ballbona

Replecs de temps 

Tornar a un abans

Hi ha dies que s’assemblen a abans de la pandèmia. Aquest vespre hem tornat al 

bar Serra, de Montmeló en massa a gaudir d’un partit del Barça. Quant de temps 

feia que no ho fèiem? No sols per la pandèmia, sinó per la inoperància futbolística 

d’anys del Barça, que ha hagut de caure molt avall, ben avall, per a tornar a surar.  

El zero a quatre contra el Madrid —20 de març de 2022— ens ha omplert d’una 

joia infantil que, segurament ara, al costat de totes les malvestats del món, sembla 

una broma fàcil. Però no ho és. El futbol o l’afició esportiva prem passions que van 

per una altra banda, que es connecten amb la il·lusió, la gresca i el relaxament.

Acabat el partit, de seguida he començat a rebre missatges de mofa d’un amic 

culer culeríssim com jo enfotent-se del Madrid. Aquest amic va passar anys difícils 

enganxat a la cocaïna. Tocat i enfonsat. Perdut. Va tenir etapes que ni la famí-

lia ni els amics sabien on parava. Quan no tenia on agafar-se, desfetes totes les 

amarres, esperances i confiances, li quedava el Barça, explica. Un partit de futbol.  

Un triomf balsàmic.

Els estralls de la pandèmia, els preus desbocats i la incertesa encara més gran 

derivada de la guerra a Ucraïna, que és una guerra a Europa que desvetlla els seus 

pitjors fantasmes, ha escampat a l’atmosfera un deix de desànim, de no horitzó. 

Anna Ballbona (Montmeló, 1980) és escriptora i periodista. Autora, entre altres, de No soc 
aquí (Anagrama, 2020) que va guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama

Fulls de dietari
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Semblava que en sortíem d’una i, de sobte, un dit invisible i cabronàs torna a allu-

nyar l’horitzó, com qui juga a desplaçar la tramoia d’un espectacle d’aire macabre. 

Torna a tocar dosificar els telenotícies que es miren, la informació que penja de 

l’En directe: que sigui la justa i l’adequada si no vols quedar penjat de la impressió 

que el món s’acaba demà passat. I com més informació de fons, millor. Pensaments  

en lloc d’esclats desordenats de pànic, desolació i tristesa. Alguna de les amigues 

de la mare fa de baròmetre de com de fàcil és que s’escampin aquests esclats: en  

els primers dies de la guerra a Ucraïna, ja l’ha informada que en un lloc de Saba- 

dell comencen a tenir problemes d’abastiment.

És per tot aquest ambient enrarit que l’aplec de colles al voltant del futbol, al 

Serra, agafa un què de germanor bonica. Com si la covid ja no existís (encara que 

torna una grip que m’ha deixat uns dies del revés); com si ningú es preocupés 

perquè l’endemà sigui dilluns —acabem brindant amb cava!—; com si tothom  

es conegués, encara que només em sonen els nois més o menys de la meva edat que 

tenim al darrere i una gent més gran del davant. 

En aquest grup del davant hi ha el Guti, un home de bar. De Burgos. Del Barça. 

De Montmeló. Cada cop que em veu crida «hòstia-puta-ja» en al·lusió i homenat-

ge als meus crits desaforats mirant les nits glorioses de la Champions del Barça. 

Queden tan lluny. És d’aquests homes paisatge de bar, una mica picolats pel beu- 

re i el fumar, ja jubilat. Diria que viu sol. Convida a un porro el meu company.  

És com anomena les cigarretes. El punxo amb murrieria, per això de dir-li porro, i 

ell em respon, sol·lícit, amb el codi de la broma: «I quan vaig a la farmàcia demano 

cocaïna!». I riu, amb aquella rialla xuclada i els ulls espurnejants. L’hem convidat 

a la copa de cava. 

Tota la vesprada futbolística ens transporta a altres temps. Em fa l’efecte que 

a tothom. A quan cridàvem «hòstia-puta-ja!», segurs que el nostre crit arribava a 

esmenar aquell descuit puntual en un partit que es resoldria gràcies a una genialitat 

de Messi. Aquella seguretat. També ens transporta a quan les mascaretes i les pors 

exacerbades o latents no s’ensumaven —va per cases, això de les pors, oi? I cadascú 

les ha passat com ha pogut—. A vegades, a través d’un comentari, d’un gest o d’una 

contenció queden al descobert. 

El noi del darrere, que té els mateixos ulls espurnejants que quan de jove acaba-

va el més ebri de la seva colla, em transporta a les nits d’hospital amb l’àvia Amàlia. 

És un infermer d’allò més atent. ¿Què deuen haver vist, els seus ulls, en tot aquest 

temps de covid, de pors i tibantors extremes a l’assistència hospitalària? Tota la 

seva colla em transporta a quan vivia al poble i els horitzons eren els caps de set-

mana i anar passant els dies d’institut i d’universitat, sense gaire idees clares, però 
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tampoc neguits marcats. Potser el més evident era la nosa de no saber què fer-ne, 

amb el desencaixament.

L’infermer atent i d’ulls cada vegada més prims, que és del Madrid, per acabar 

d’arrodonir el retrat, demana un aplaudiment per les cambreres del Serra. Habi-

tualment no obren el vespre de diumenge i avui han fet una excepció i un servei 

social, penso. Després de tots els ridículs del Barça acumulats a Europa els últims 

anys, després d’una colla de partits d’impotència contra el Madrid, es desfà de nou 

la baralla. I canvia el joc. I allarguem el comentari del partit i el vespre, sorpresos 

que el futbol encara ens proporcioni aquesta mena d’estimulants.

Algú deu pensar que no hauríem d’estar divertint-nos amb una nimietat així 

quan la guerra sacseja Europa. Però a la guerra també es riu, es fuma i es carda, 

al costat de la mort i la foscúria. Una altra cosa és que els interessos del negoci 

turbocapitalista del futbol hagin amoixat la bèstia russa fins que s’han vist obligats 

a deixar de fer-ho. Que hagin amoixat magnats i oligarques còmplices d’un Estat 

que actua, també, contra els seus ciutadans fins que han comprovat que era millor 

dissimular i fer-se l’ofès. No sé si arribarà el dia que a Catalunya es parlarà d’on 

provenen els diners que han comprat propietats de mitja Costa Brava. Aquí tot 

arriba més tard i en versió ridícula, així que pot ser que un dia algú descobreixi una 

terra cremada, venuda i trinxada de qualsevol manera. I potser aquest algú, alesho-

res, farà unes declaracions suposadament espontànies i els escarafalls duraran uns 

quants dies i avui pau i demà glòria.

El matís que s’engruna

El periodista Plàcid Garcia-Planas, bregat en la cobertura de molts conflictes bèl·lics, 

sol dir que en guerra el primer que es perd no és la veritat, sinó el matís. Quan escric 

aquestes ratlles és a Ucraïna i ofereix unes cròniques ajustades i precises per al diari 

La Vanguardia, i amb una capacitat única per copsar una imatge, una idea i treure’n 

un relat. Això és dificilíssim. És dels millors periodistes que tenim. No sé si és prou 

sabut. La imatge televisiva i les xarxes ho arrasen i ho colonitzen tot, com un narcò-

tic, inclosa la capacitat discursiva i analítica, que vol dir rica en matisos. Més d’una 

vegada, al Plàcid li he sentit rebatre una iconografia de la guerra, molt estesa, feta a 

mida de la representació del dolor, d’una representació predeterminada: es refereix 

a aquella mena de fotografies de mares sostenint el fill mort que semblen Pietats. Em 

pregunto quantes persones llegeixen les seves cròniques. I què és el que estem dispo-

sats a veure d’una guerra. N’admetem una crònica complexa, sobre el terreny, amb 

arestes i estelles malagradoses, o la imatge de la Pietat replicada, idèntica a tots els 

conflictes del món? Totes les guerres s’assemblen. Totes tenen la seva història pròpia. 
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Els grans desastres fan trontollar el paper dels mitjans de comunicació, el per-

què vaig estudiar periodisme fa més de vint anys i el perquè vaig passar-ne una 

quinzena en redaccions de diaris. Com apamar el desastre de la guerra és un inter-

rogant incommensurable. Però no sembla que en gaire mitjans se’l mirin com l’in-

terrogant que és: avui (1 d’abril de 2022), fent un cafè en un bar, he vist que en una 

cadena de televisió privada un home donava detalls dels «beneficis» de l’armament 

militar espanyol donat a Ucraïna. Quina funció fa, aquesta intervenció?

Seguint un deix ancestral, aquest tros de país on vivim té per costum encimbe-

llar falsos herois o herois a mida, també, com la talla d’una Pietat, que ens serveixin 

quadres costumistes, esperables, d’una harmonia prefabricada, encara que sigui 

dolorosa com la que evoca la mateixa Pietat. S’acosta Sant Jordi i els mitjans com-

peteixen per captar tots alhora els mateixos famosos o futuribles hits. Aquesta és 

la gràcia? Els mitjans no havien de servir, també, per desgranar el gra de la palla?  

I per aportar complexitat i matís? Potser ho vaig entendre del revés quan vaig estu-

diar periodisme. És cert que m’hi vaig avorrir com una ostra, en aquella llicencia-

tura, si és que el tedi de les ostres és mesurable. Però ara no me n’aniré cap a l’estat 

de la universitat, perquè m’hi perdria i podria omplir quatre fulls més de dietari.  

I jo encara tinc al cap la universitat pre-Bolonya i pre-tants-altres desastres que  

han (con)vingut. I malgrat tot, malgrat l’astorament, malgrat les llufes que es pen-

gen amb tanta rapidesa, les truites remunten el riu i sorgeixen lleves de joves amb 

un esperit de pensament desvetllat.

Això em fa pensar en aquell estat de latència en el qual no s’ha de perdre mai 

l’esperança. La Núria Cadenes, escriptorassa que ha transitat registres narratius 

molt diversos, me’n parlava fa poc, en una conversa per al pòdcast literari que 

m’he inventat i que durarà el que tinguem ganes, entre tots, que duri. El pòdcast 

es diu Domini màgic i la Núria Cadenes hi explicava la consciència latent que va 

quedar al País Valencià sobre la importància de l’Ovidi, el cantautor, silenciat 

uns quants anys abans de morir pels poders públics que deien «tiiiitees, tiiiiteesss,  

ara això no toca»; i també em parlava de la consciència latent arran de la in-

justícia comesa amb l’assassinat del jove Guillem Agulló per part d’uns dropos 

d’ultradreta. Sense la petja de l’Ovidi i sense la resistència a la tergiversació d’un 

assassinat —i judici— feixista, segurament no s’entenen tot de rebrots culturals 

i musicals del País Valencià.

De l’assassinat de Guillem Agulló, Núria Cadenes en va fer una interessantís-

sima novel·la de no ficció. Va tenir molt bona acollida, va arribar en el moment 

idoni i va rebre un més que merescut reconeixement amb el Premi Lletra d’Or.  
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El trencaclosques de materials i testimonis que va saber articular al voltant de  

l’assassinat, el judici i la manipulació vergonyosa dels fets i de l’opinió pública no 

era gens ni mica fàcil de fer encaixar. I va saber esquivar nombrosos perills, com 

el sentimentalisme o l’apriorisme de partida o no atendre els fets. Ara bé, un llibre 

com aquest em recorda un dubte: la no ficció literària és prou ben valorada i entesa 

en aquest país? Es pren seriosament? Hi ha una cultura a punt per entendre-la?  

O bé ens han malacostumat amb massa operacions de llibres a mida per Sant Jordi 

de personatges o processos mediàtics? Em pregunto si la bona acollida de Guillem 

—l’obra de Cadenes— no és una excepció dins d’un mar, el d’una no ficció àmplia, 

on el que més suren són els llibres oportunistes de cares famoses que es disfressen 

d’alta literatura. La disfressa s’alimenta d’una cadena de transmissió perniciosa: 

algunes d’aquestes cares famoses suren una mica més gràcies al joc endogàmic dels 

mitjans, que es van repartint els rostres, com cartes bescanviables. Res és absolut 

ni tan dramàtic com de vegades es vulgui vendre, és clar. Només voldria trobar 

aquell matís i complexitat que treia abans a passejar. De petita em devien posar al-

guna vacuna equivocada contra el conformisme, contra el creure’t la llana al clatell  

que t’entatxonen així que et descuides. Això vol dir una mirada que no pot deixar 

de mirar. I a vegades, de veure-hi, que també pot ser dolorós.

Complexitat i lectura

Sobre la complexitat i el matís que deia abans, parlant d’en Plàcid Garcia-Planes, 

agafo el fil per portar-lo al terreny de la lectura de llibres. Darrerament diverses 

feines m’han portat a reflexionar-hi i acarar-me amb realitats concretes d’expe-

riències lectores. Una d’elles és la conducció de clubs de lectura. Hi concorren 

tota mena de persones. Algunes més avesades a la lectura, d’altres gens ni mica. 

Algunes amb un pensament elaborat, d’altres, amb dificultats per articular l’opi-

nió. Tot això no m’estranya; ben al contrari, em diverteix. A casa meva, la mare ha 

estat lectora de tota la vida —lectora aguda i atenta—; mon pare no ha llegit mai, 

mai ha obert un llibre i té dificultats de comprensió lectora. Quan dic això hi ha 

qui se n’estranya, com si digués pecat. I no, s’ha d’entendre com una realitat. Però 

com que vivim en la societat de l’aparença, sembla que hi ha coses que fan de mal 

dir, que és millor no dir-les. I en no dir-les comença el primer moviment per no 

fer res per canviar-les. 

Cada temporada les entitats del sector editorial treuen dades per celebrar que 

bé que va tot. Dècimes amunt o avall, la realitat és que aquest no és un país lector i 

que el marc cultural i literari està menys assentat del que està en altres països euro- 

peus —i no cal anar gaire amunt, només desplaçar-se a la dreta i trobar Itàlia—. 
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Però gaudim celebrant una cosa que no som. Tampoc no cal que cada dia plorem 

pel que no som. El que val la pena és mirar de voler ser alguna cosa més del que 

som. Tot això és aproximatiu i estrany de dir, les realitats són plecs diversos que 

sovint no senten ni la més mínima fiblada pels lemes-mausoleu que se’ls posen 

a sobre. Però tornant a la menuda del dia a dia, el fet és que les realitats de club 

de lectura són altament significatives: hi ha qui desconfia automàticament del 

traductor perquè l’obra no li ha agradat o no l’ha entesa; hi ha qui al·lucina amb 

tal autor que no coneixia i en vol més i hi aprofundirà; d’altres obren finestres 

inaudites a la lectura i pensament que ni tant sols t’havien passat pel cap. I al·lu-

cines. En un tres i no res transporten l’obra en un terreny nou i extraordinari. En 

un club llegim El món d’ahir de Stefan Zweig i jo els explico la nova perspectiva de 

mirar-se’l que proposa el professor Antoni Martí Monterde a Els suïcidis d’Europa 

i una dona explica que el llibre l’ha llegit acompanyada. Com? Aquest autor m’ha 

recordat un amic meu, un professor grec, poeta, que era un gran intel·lectual, ja 

és mort. Era tan refinat com Zweig, l’he llegit pensant amb ell, diu. Un altre dia 

llegim El dia abans, de Sorj Chalandon, la història d’un gran accident miner a 

França als anys setanta. Quan ja hem repassat l’obra del dret i del revés, una altra 

lectora detalla com ha llegit el llibre: el seu pare va morir en una mina, a l’Aragó, 

quan ella era menuda. Escoltem en silenci i admiració el seu testimoni. En un altre 

club una lectora proposa que Reflexos en un ull daurat, de Carson McCullers, es 

pot llegir com una tragèdia grega... Justament en aquest grup els vaig proposar de 

llegir No diguis res, l’excel·lent llibre d’investigació de Patrick Radden O’Keefe so-

bre el conflicte d’Irlanda del Nord que ha publicat Periscopi. És una grata sorpresa 

com el reben. Hi han entrat perfectament i es forma un debat d’allò més prolífic 

sobre la complexitat intricada dels conflictes, inherent al conflicte mateix. No es-

tan avesades —el femení és pertinent, és majoria als clubs de lectura— a aquesta 

mena de llibres i buscaran més obres de l’autor. La darrera, els dic, és L’imperi del 

dolor, que s’ocupa, com estan fent altres obres darrerament, de l’epidèmia d’ad-

diccions als opiacis i a l’heroïna que està patint Estats Units. Això em fa pensar en 

un tema que fa temps que m’enderia: com es va despatxar la «plaga» de l’heroïna 

als anys vuitanta en aquest país. Quins relats se n’han fet i quins no. Des de quines 

moralitats i absències flagrants. Potser algun dia l’escriuré. Però a Patrick Radden 

O’Keefe l’han entès.
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El pèndol de la memòria

Als anys vint i trenta del segle XX, una generació d’escriptors i periodistes cata- 

lans va practicar la barreja de gèneres amb absoluta naturalitat: Carles Sindreu  

publicava cal·ligrames tennístics en un diari esportiu, Irene Polo i Aurora Bertrana 

feien cròniques personalíssimes sense haver de justificar-se... Això ja ha passat, però  

cíclicament s’ha d’anar explicant que ha passat perquè ja sabem com actua la me-

mòria pendular en aquest país: una sort de cicle d’encimbellament i oblit sense 

solució de continuïtat. 

És probable que una mitificació a mida i gust del consumidor —consumidor 

politicocultural— hagi servit per pensar que aquests pocs anys van ser molts. Quan 

en van ser pocs. I els de la dictadura i l’arrossegamenta franquista, molts. Potser  

ha perviscut l’engany de creure’ns mentidetes i anar fent la viu-viu sobre un es-

cenari que en realitat és de cartó pedra. Mirem la llengua, mirem l’estat de la li-

teratura, l’estat de coses cultural i del present. Mirem-ho: hi veiem malentesos i 

una feinada per desfer-los. Potser per això, i de manera més marcada després de 

la pandèmia, hi ha hagut un replegament general: un tornar a les proximitats i 

projectes propis, a mà, per a somiar individualment o en petit grup (una trinxera, 

vaja); i refusar que et vinguin amb romanços, que et vulguin fer passar bou per 

bèstia grossa (aquesta és una acció que com més s’acosta Sant Jordi, més creix; els 

mitjans no estan tocats per una vareta màgica fora de la societat i del fang que s’hi 

acumula). Tot es podria resumir amb una altra tombarella de frase feta: no em feu 

combregar amb rodes de molí. 

A final de març del 2022 em van convidar, a l’Ateneu Barcelonès, a un debat 

sobre les relacions generacionals en la literatura catalana i sobre si els escriptors 

sèniors estan oblidats. Em costa mirar-m’ho en termes de tal generació fa això o 

allò perquè generalitzar és una trampa i quan es fa, es fa pensant en uns pocs noms 

concrets i greuges. Sí que crec que el nova-veuisme, en tant que tendència de mercat 

imperant, que aquí s’assumeix i se celebra a cegues per por de no ser prou modern, 

de no fer prou el botiguer i també, finalment, per mandra intel·lectual, és un pro-

blema. És un problema per al conjunt de la literatura i per a qui rep unes atencions 

amb el primer llibre que no es repetiran mai més, perquè el mercat, fagocitador 

de mena, com més en té, més en vol i, per tant, unes noves veus en devoren unes 

altres i busca qui t’ha pegat. La cultura catalana té una relació difícil amb la memò-

ria i amb la tradició, viva o morta. Difícilment abandona un moviment pendular 

que sacralitza sang nova i cadàvers exquisits que, valgui la redundància, passaran 
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de moda en un tres i no res i seran rellevats per unes altres delícies d’ultratom-

ba. Així difícilment es pot construir un sistema de referències. La hiperultraeufò- 

rica postmodernitat tendeix a engrunar-les, les referències. No tinc al cap cànons 

blooms, sinó lluernes per avançar. Per això, per avançar, té sentit buscar-se fars.  

I la immediatesa i el minut a minut i la novetat novíssima i esclatant —operació  

cínica o prou raonable— en què ens tenen instal·lats no ajuda gaire a les referèn-

cies. Ni a la perseverança per afermar una trajectòria —i una veu— literària, cosa 

encara més complicada quan es tracta d’escriptores. És que potser només poden 

admetre una sola novel·la per a les autores i aquest és el parany del sistema, com 

una broma de mal gust?

Que l’escenari cultural és de cartó pedra s’ha de poder afirmar sense escara-

falls ni tremendismes. Sols per mirar d’enretirar el cartó pedra per alguna altra 

cosa més interessant i més sòlida. Encara que, malgrat tot el cartró i tota la pedra, 

no deixarem de jugar-hi. En el debat a l’Ateneu, el crític i savi Àlex Broch venia 

a dir que amb el pas dels anys les generacions literàries assumeixen que tot allò 

promès o que voldrien per a elles no es produirà. En tot cas, i segons aquesta 

idea, el joc consistirà, alhora, en un entestament a continuar i una obstinació a 

mantenir l’alegria. 

Parlant de jugar: he estat al Camp Nou i al Museu del Barça abans del partit de 

futbol femení de la Champions, entre Barça i Madrid (30 de març de 2022). Més 

enllà del resultat al camp, nenes, noies i dones agafaven les regnes de la seva afi- 

ció al futbol i la reivindicaven. Serà històric si volem que ho sigui. I si no ho re- 

duïm tot a futbol i Barça, a la foto simple, que és una altra trampa recurrent  

quan es parla d’esports. N’he de parlar perquè aquests dies tragino amunt i avall 

l’últim llibre que he escrit, que m’ha fet pensar coses que no sabia. Elles competei- 

xen busca explicar històries de l’esport femení, treure a la palestra pública ex- 

pe riències, reflexions i una memòria —una vegada més— que massa sovint han 

condemnat a estar-se en un racó. Són sobretot històries. Tant si t’interessa l’es- 

port com si no. Tant si t’has preguntat pel paper de la dona com si no. Tant si  

has llegit autors tan propers al dietarisme com Josep Pla o Sergei Dovlàtov, que hi 

surten, com si no. 

Al museu del Barça vaig anar a xerrar per Catalunya Ràdio. Després he anat a 

la SER, a El Balcó, que dirigeix i presenta amb sentit i rumb la Carla Turró. M’ha 

agradat molt que digués, aplicat a Elles competeixen, que a estones no sabia què 

llegia, però que li estava agradant molt. M’ha agradat que trenqués les etiquetes.  
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Jo explico que he fet una no ficció narrativa, amb voluntat literària. Costen de  

batre, els prejudicis, i costen d’encaixar les barreges transgèneres. El llibre està cri-

dat a ocupar les seccions més inaudites d’una llibreria.

Abans i ara

Començava amb un retorn al passat. Ara passo a fer un viatge en el temps: dues 

seccions que s’uneixen en unes hores, l’abans i l’ara. Com era el món abans de 

xarxes? Ho experimento la nit dels Oscars (27 de març de 2022). Em llevo a quarts 

de sis de la matinada per culpa d’una tos mig griposa, res important. Mentre bec 

aigua i m’empasso caramels per amorosir el ganyot, entro al Twitter. Em diverteix 

cosa de no dir mirar de manera furtiva l’altra punta de món: quan en una banda 

dormen, saps com va l’altra. Solc dormir com un soc, però la vegada que vaig ser 

als Estats Units vaig descobrir l’afició, a la matinada d’allà, de mirar què feien aquí. 

Era com fer l’espieta. 

De seguida veig com bull el Twitter nord-americà per la bufetada de l’actor 

Will Smith a l’humorista que durant la gala ha fet una broma sobre la malaltia 

d’alopècia que pateix la dona. La broma em sembla poca-solta i la reacció de Will 

Smith, també. Me’n vaig a clapar. I quan em llevo, tres hores després, veig el món 

comentant amb estupor l’escena. Amb tots els ets i uts. I barallant-se sobre qui ho 

ha fet pitjor. Això és Twitter, penso. L’escena no em va alterar el son posterior. 

Twitter estireganya cada tema que salta a la palestra, com un bistec llançat a la ca-

nilla, fins a deixar-lo en l’os. El deixen en l’os per matar el temps i després fer rots. 

¿No és una manera de fer-ho tot gros, tot important, tot ofensiu, tot que s’allar- 

gui amb una rècula d’indignacions impostades? Sobre qualsevol cosa cal dir-ho 

tot. O fer allò tan de Twitter de tirar la pedra i amagar la mà. És un exercici molt a 

mà, certament, aquest de tirar la pedreta des del darrere d’una pantalla llunyana.  

N’hi ha autèntics mestres. I per a què serveixen? Vivim atrapats entre solapaments 

de temps. Un anar a batzegades. 

Si alguna cosa ens pot salvar és l’experiència tangible, tocar realitat, els sentits 

i l’intercanvi, connectar-nos-hi, no viure en realitats paral·leles ni addictives sinó 

admetre totes les realitats que hi caben a la pròpia. Que és prou complicat, perquè 

el temps passa a tot arreu, s’esquitlla per tot arreu. I cal assumir les clivelles que va 

obrint. Jugar amb elles mig fent ganyotes. ’
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Converses
«La història del pensament, i de la creació, 

és una seqüència de presons, persecucions i execucions»

Conversa amb Víctor Gómez Pin

Valèria Gaillard

Peça frontissa de la intel·lectualitat d’esquerres, Víctor Gómez Pin (Barcelona, 

1944) continua analitzant des de la seva visió d’una Espanya unida per la frater-

nitat la societat canviant que ens envolta. Per això mobilitza el seu extraordinari 

bagatge com a filòsof i el seu llarg recorregut a l’Acadèmia. És un professor univer-

sitari, però —emèrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i honoris causa per la 

Universitat del País Basc— que baixa del pedestal institucional per seguir arran de 

carrer el que es cou a la polis, sempre amb un llibre entre les mans —llegeix mentre 

camina—, i un llapis a punt per esbossar alguna fórmula matemàtica: segueix al 

peu de la lletra el lema que Plató va fer gravar a l’entrada de l’Acadèmia, «No entri 

ningú que no sàpiga geometria». 

Estudiós d’Aristòtil, a qui li va dedicar la tesi (a la Sorbona) i uns quants llibres, 

entre els quals El orden aristotélico (1984) i més recentment Tras la física. Arranque 

jónico y renacer cuántico de la filosofía (2019), Gómez Pin també s’ha submergit 

en la reflexió sobre l’home respecte a El hombre, un animal singular (2005), a mig 

camí entre la filosofia i la divulgació científica, en la línia del anterior Entre lobos y 

autómatas. La causa del hombre, Premio Espasa de Ensayo 2006.

En el seu darrer treball, El honor de los filósofos (Acantilado), aplega pensadors 

que, tot i pertànyer a èpoques i escoles diferents, comparteixen el fet d’haver ha- 

gut de lluitar per defensar les seves idees en un gest irreductible de coherència i 

dignitat. Alguns fins i tot van acabar pagant-ho amb la vida. 
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Normalment es valora dels filòsofs la seva contribució a la història del pensament.  

En el seu llibre, en canvi, ha volgut mostrar el seu costat heroic, el seu posicionament 

moral en circumstàncies adverses. Per què?

No estic d’acord amb aquesta idea que circula segons la qual la filosofia avui  

en dia està atacada i que no és un bon moment per a la lírica: mai és un bon mo-

ment! Feia temps que hi pensava arran d’un curs que vaig donar a Port-au-Prince, 

a Haití, i vaig arribar a la conclusió que mai es donen unes condicions òptimes 

per a la filosofia. Aquesta constatació és el punt de partida del llibre. Primer vaig 

començar, de memòria, a pensar sobre els filòsofs que em desperten simpatia, co- 

mençant evidentment per Aristòtil. No es coneix molt bé com va anar el seu final, 

i hi ha qui diu que es va suïcidar, però no s’ha pogut esclarir mai la seva mort.  

Al marge de si ho va fer o no, està clar que tenia una situació difícil i que va haver 

d’exiliar-se d’Atenes dues vegades. De fet, ell mateix no era d’Atenes, on no po-

dia votar, sinó d’Estagira. El nebot d’Aristòtil, i deixeble seu, Cal·lístenes d’Olint, 

s’enfronta a Alexandre el Gran perquè està contra l’expansió imperialista. Aquest 

darrer volia ser divinitzat i ell s’hi oposava, per això crec que el van matar de 

mala manera. Després tenim Leibniz, el príncep dels pensadors de la seva època, 

l’inventor del càlcul infinitesimal. El va inventar en paral·lel a Newton, però els 

newtonians el van acusar de plagi i es va quedar totalment aïllat i abandonat. El 

cas és que al seu enterrament només va anar una persona. Descartes, que es veia 

obligat a fer classes de filosofia i matemàtiques a Estocolm a les cinc del matí, va 

agafar una grip i va morir de qualsevol manera. I no només això, sinó que quan el 

van voler enterrar a l’església, aquesta s’hi va oposar. El seu cos aleshores recorre 

tot Europa i acaba sense cap, un cap similar al de Voltaire. O bé Thomas More, que 

acaba executat a la Torre de Londres per ordre d’Enric VIII o l’humanista aragonès 

Miquel Servet cremat a Ginebra el 1553 per heretge. 

També ha inclòs escriptors en la llista. Per què?

Utilitzo la paraula filosofia en sentit ampli i també incloc un matemàtic, Al-

bert Lautman, que se suïcida perquè es pensa que no entén la física quàntica, i 

això que és un dels que més hi ha contribuït, sense oblidar l’escriptora francesa 

Olympe de Gouges, que lluita per la Revolució Francesa i acaba al cadafal. Seva 

és la frase cèlebre: «Si les dones tenen dret a pujar al cadafal també han de tenir el 

dret a pujar a la tribuna». O la pobra Simone Weil, que es mor de melangia i escriu 

el seu llibre, que publica després Albert Camus. En tot cas, no hi ha una seqüència 

històrica en el volum. 
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Deixa clar d’entrada que no són meres biografies sinó que agrupa els pensadors per 

afinitats o situacions existencials similars. 

Efectivament, sempre intento fer una relació entre el que defensen i les raons 

de la seva situació, com per exemple el cas de Miquel Servet i el de Giordano Bru-

no, que acaben tots dos a la foguera. O bé el cas de Leibniz i Descartes, que mo-

ren tots sols. Intento, en cadascun dels capítols, exposar les seves tesis principals. 

M’interessava en conjunt mostrar que tots aquests pensadors, malgrat no tenir una 

esperança, van desenvolupar el seu pensament en circumstàncies adverses. També 

parlo d’Ernst Bloch que desenvolupa el principi d’esperança en un llibre homònim 

que, més que donar esperança al lector —que més aviat en surt desesperançat!—, 

demostra que el més important és la reflexió, el llibre en si mateix, que està far- 

cit de saviesa i erudició.

Quina és la idea que vincula a tots?

Que la filosofia s’ha fet en molts casos sense llibertat ni esperança, com hem vist 

amb More o en Bloch mateix. La riquesa que aporta el pensament és el fet de pen-

sar, i no cap promesa que va més enllà. El poeta Francisco Brines, a qui van concedir 

el Premi Cervantes poc abans de morir el 2021, quan li van preguntar en una entre-

vista per què escrivia poesia va respondre «perquè bé cal fer alguna cosa en aquest 

parèntesi que s’obre entre el no-res i el no-res». És a dir, que de principi d’esperança 

res de res. L’esperança és una cosa que saben vendre molt bé els capellans i aquí el 

pensament no pot fer-li la competència. La lliçó del llibre és que tenim la sort de 

poder cultivar la paraula i explotar els conceptes: fora d’això no hi ha res, res de bo.

Estableix un pont clar, doncs, entre literatura i filosofia. 

Bé, també n’estableixo un amb la ciència perquè estic convençut, reprenent  

les teories del físic Max Born, que darrere de la ciència hi ha el mateix neguit. Per 

què al segle XVI es tan important determinar si el Sol està o no al centre de l’uni-

vers? En realitat, al pagès l’únic que li importa és poder conrear la terra, els seus 

cultius, i tant li fa quin astre està al centre. No és un tema pràctic sinó teòric. En 

realitat veiem que existeix una ànsia que no es pot arrencar de cap ment pensant. 

La ciència és sobretot exigència d’intel·ligibilitat. El més important és adonar-se 

que el llenguatge esdevé més ric cada vegada que hi ha un descobriment. L’indivi- 

du que s’adona que, encara que no ho sembli, la Terra gira al voltant del Sol i no a  

la inversa, provoca una transformació de l’ésser espiritual. L’ésser animal pateix, 

però l’espiritual es transforma. I aquesta és alhora la matriu de tota tragèdia, la 

concepció que la vida és un parèntesis entre no-res i no-res. 



216  

’

La història del pensament, i de la creació, és una seqüència de presons, perse-

cucions i execucions. Per una vegada m’atreveixo a separar-me d’Aristòtil, per-

què jo sempre havia repetit amb ell que la llibertat era la condició de possibilitat  

de la filosofia. En aquest llibre afirmo que si haguéssim hagut d’esperar a gaudir de 

llibertat per començar a pensar avui dia no tindríem ni el Discurs del mètode ni la 

Fenomenologia de l’esperit, ni res de res. El més curiós és que Aristòtil mateix escriu 

com pot, de vegades fins i tot amb por!

I Sòcrates, paradigma del pensador que mor per defensar les seves idees?

És un paradigma absolut. Ell contribuïa a la democràcia però aleshores aquest 

sistema era purament formal, perquè evidentment hi havia esclaus que, entre d’al-

tres coses, no tenien llibertat per anar al teatre. En la democràcia si tenies la llibertat 

anaves al teatre. No és cert que tothom anés a l’àgora a discutir habitualment: el 

pagès de l’entorn d’Atenes hi anava si era un tema que li interessava personalment, 

com ara una repartició d’aigües, etcètera. Això sí, anava al teatre. Una civilització en 

la qual el ciutadà és aquell que va al teatre és bastant interessant, perquè el teatre és 

un lloc de teoria, etimològicament parlant. En tot cas, Aristòtil sabia perfectament 

que hi havia esclaus. Quan diu que els esclaus no són humans, una frase tan mal 

interpretada en la història, diu que no són humans però que ho poden esdevenir. 

En el seu testament, deixa dos esclaus en llibertat. És a dir, el que s’ha fet amb els 

esclaus és impedir-los ser humans. 

Per tant, i per reprendre el fil de llibre, resulta inútil tenir esperança?

Cal pensar sense esperar res. Mirem el cas de Marcel Proust, ell no espera res de 

res, ni té la més mínima esperança de res. En el seu món tot s’esfondra. És un cas 

paradigmàtic, si hagués d’esperar gaudir de millors condicions no hauria escrit el 

llibre. Sempre cito les paraules d’Ismael, el protagonista de Moby Dick: «m’he salvat 

per explicar-ho». Ha d’explicar què ha passat, només té un destí, un objectiu. Això 

és la poesia i és obvi que també la gran narrativa. Però en la ciència també, perquè 

un teorema és un artefacte lúcid i transparent, producte del llenguatge. Al capdavall 

tot el que provoca que l’individu surti de sí mateix, no per trobar-se amb un altre, 

sinó amb la llengua que l’ha fet. I d’això hi ha infinitat de maneres. Penso en el cas 

de Céline. Quan va entrar a la Bibliothèque de la Pléiade, fa quaranta anys, es va 

produir una certa mala maror. Amb tot, aleshores hi havia un ambient més sa que 

no pas ara, i els editors van dir que ells publicaven l’obra de Céline, al marge de les 

opcions ideològiques de l’autor.
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Creu que ara vivim en un moment de censura?

Crec que hi estem per un error ontològic i per un error en la concepció ma-

teixa de la creació. No entenem el que depèn de la crítica kantiana del judici i el 

que ho fa de la crítica de la raó pràctica. La barreja és desastrosa. Barrejar allò que 

Kant, amb un esforç enorme, es demana què fa que l’obra d’art hi hagi un judici 

artístic quan determina que en aquest judici no hi ha una objectivitat possible que 

ens posi d’acord. De fet, no hi ha objecte. Només hi és en el sentit de la crítica de 

la raó pura, que és precisament la pregunta per les condicions de possibilitat del 

coneixement, i aquest no és possible sense objectivitat transcendental, com en les 

matemàtiques. Aquí hi ha un objecte que ens posa d’acord entre subjectes, però 

no produeix cap emoció. D’altra banda, tenim els judicis estètics fenomenals que 

responen a una modalitat de la raó. Les conseqüències d’ignorar aquestes diferèn-

cies fa que avui, si volguéssim aplicar els criteris segons els quals tal artista és un 

canalla, més de la meitat de la història de l’art, i de la literatura, se’n va en orris. 

En l’Elogi de la follia, d’Erasme de Rotterdam, hi ha passatges sencers que no tro-

barien avui dia editor! Avui dia no publicarien Céline! L’any passat va haver-hi a 

Barcelona una manifestació de dones contra Picasso que recordaven, entre altres 

coses, que Les Senyoretes d’Avinyó era un bordell. En l’art, les intencions no comp-

ten, com diu Proust. En tot cas, poden ser un complement, un punt de partida. 

L’art dolent està ple de bones intencions...

Aquest llibre supera la frontera entre una filosofia acadèmica i una altra més munda-

na, de manera que tothom s’hi pot retrobar. El preocupa que la filosofia estigui reclosa 

a l’Acadèmia?

Com Descartes penso que hi ha una caricatura dels filòsofs segons la qual som 

gent que parlem amb un argot que només nosaltres entenem i sobre coses que 

només a nosaltres ens interessen. Ara bé, és tot el contrari: el filòsof parla amb 

cartesiana distinció i claredat sobre coses que afecten tothom. Una altra qüestió 

és que aquestes coses són molt difícils. Existeix una feina enorme del pensament, i 

pensar és duríssim. Què hi ha més dur que pensar una metàfora per la condensació 

que suposa? Són l’expressió de tota la duresa del pensar. I les coses sèries d’aquesta 

vida no són compatibles amb la mandra. Proust ho sap prou i quan copsa aquesta 

veritat troba la clau de volta de la seua tasca. Hi ha disciplines de l’esperit que exi-

geixen una formalització i altres, com la filosofia, seguir els meandres del concepte, 

perquè quan fas filosofia t’introdueixes en el concepte i intentes suportar la seva 

envestida, intentar estar a l’altura del que són potencialment els conceptes, i això 
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és ben difícil. Espero que algun dels lectors del llibre reconegui l’entitat moral de 

certs personatges que malden per estar a l’altura de la seva obra, però això no vol 

dir que amb la moralitat es fa l’obra. He mostrat que l’obra és tan important per 

a ells que, independentment de la seva circumstància —que sol ser adversa— no  

la subordinen. Entre d’altres coses, s’ha de fer amb un temps finit. I després també 

cal assenyalar que sovint l’ordre social se sosté en l’alienació. 

M’ho pot argumentar? 

La vida humana és intrínsecament tràgica, però no necessàriament miserable. 

La misèria té la seva matriu de la societat, no és antropològica. Encara que fracas-

sem sempre, personalment m’he mantingut lleial al que era l’ideari de la Revolució 

Francesa i després de la Revolució d’Octubre, un ideari segons el qual la misèria 

no és un universal antropològic, encara que hi ha nihilistes que pensen que sí. No 

assumim la condició realment tràgica de la nostra vida, que sovint queda amagada 

precisament per la misèria. Per això, la lluita contra la misèria és un imperatiu. Què 

és la misèria? És que avui encara hi hagi esclaus, és a dir persones que viuen per sub-

sistir i potser poden accedir a una mica d’ornament, és a dir, allò que es diu disseny. 

Enllaço això que diu amb una visió pessimista de l’escriptora francesa Annie Ernaux  

que sé que aprecia. En la seva obra autoficcional sempre veu que els moviments d’e-

mancipació acaben desinflant-se. Hi està d’acord?

Desgraciadament cada vegada hi estic més d’acord. La Revolució d’Octubre va 

mobilitzar totes les energies afirmatives de cop. Sobre per què va fracassar, es donen 

dues versions: que s’hi van introduir variables que van fer que fracassés tot pensant 

que a la propera vegada es faria millor, és a dir, que es tracta d’un problema pu-

rament contingent. L’altra, que més aviat defensava Lacan, apunta que el principi 

d’esperança irracional acabarà per triomfar. Una societat lliure, autènticament lliu-

re, és insuportable. Una societat en què la misèria material no existeix i la vida està 

resolta vol dir que una part de la nostra jornada hauria d’estar dedicada a confron-

tar-nos amb la nostra condició, i això seria insuportable. Tot serveix: la televisió, el 

futbol, per tenir-nos distrets. Òbviament, si fóssim una societat en què s’acabés la 

misèria social i els correlatius de misèria social, seríem una societat tràgica, i això 

és insuportable. Lacan, amb qui em vaig psicoanalitzar durant deu anys, deia que 

el real és insuportable, el real que està ocult per l’imaginari en cooperació amb el 

principi d’esperança. Ell mateix qüestionava aleshores quin futur tenia el psicoanà-

lisi perquè estava convençut que la religió tard o d’hora acabarà triomfant.
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I quin paper pot jugar la filosofia en aquest panorama?

Aristòtil deia que la filosofia no serveix per a res. Si agafes el que serveix tens el 

principi d’esperança, entre altres coses la religió fa que la gent suporti coses em-

píricament evitables, per això Marx deia que la religió és l’opi del poble. Per què 

no s’evita la misèria? Perquè ja trobarem una o altra consolació. Per això la religió 

catòlica promet una escapatòria a la tragèdia. De fet, els sistemes de consolació són 

variadíssims. En canvi, el treball de l’esperit no està determinat per cap sistema de 

consolació i hi incloc el treball artístic, que també és una expressió de la raó. Sovint 

es confon raó amb sil·logisme, i sil·logisme amb sil·logisme cognitiu. La crítica de la 

raó pura amb la raó estètica, que certament estan vinculades, ja que, per exemple, 

un pianista que no té tècnica no fa res a nivell artístic. 

Sovint s’ha posicionat com a intel·lectual a l’hora d’analitzar les relacions entre Cata-

lunya i l’Estat espanyol. Aquest tema protagonitza el seu proper llibre La España que 

tanto quisimos (Arpa).

Aquest llibre [que ha aparegut al maig] és una manera de passar comptes amb 

mi mateix i amb altres sobre la idea d’Espanya i generarà molts enemics pels dos 

costats. Em poso en un sidral, perquè evoco una Espanya variada i plural que rei-

vindicaven entre d’altres Miguel Hernández, Luis Cernuda, Joan Maragall o Albert 

Camus.

De quin costat seran més nombrosos?

De tots dos. El llibre és més un lament que no un retret. És la constatació d’un 

mal viatge. Té tres-centes pàgines i he procurat matisar molt. He fet un esforç per 

no simplificar. Soc dels que crec que des del punt de vista dels interessos d’Espanya 

les coses no es podien haver fet pitjor, això per part dels que defensen la idea d’Es-

panya. L’imperatiu d’unitat no podia imposar-se mai a l’imperatiu de fraternitat. 

Això ho tinc claríssim i sempre he pensat que allò que importa és el que passa, 

no els protagonistes, no vull en cap cas personalitzar. El govern frívol de Rajoy 

ha fet un mal enorme a Espanya. Els que han portat el Procés també han fet un 

mal enorme a Catalunya, perquè han jugat amb coses molt profundes sense que 

fos veritat que tenien el desllorigador. Quan s’analitza si hi havia o no un suport 

internacional a l’independentisme i es veu que no, això vol dir que van enganyar 

el poble català. És una història que, entre la frivolitat i la fatxenderia, ha produït 

una ferida profunda a Catalunya.
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I en tot això, on queda el poble?

Bé, uns pels altres, s’hi han de posar fulles. En aquests moments Espanya,  

Catalunya inclosa, està feta miques. Sents a la ràdio el paio del Barça, anunciant 

moments de glòria i té raó. Aquí, l’únic que pot portar una mica d’alegria és ell i  

ho sap. Ara, a més, hi ha dos equips: el de les dones que també omplen l’estadi,  

clar! Personalment crec que els éssers humans tenen altres coses que fer que erigir  

el futbol en paradigma de les nostres activitats. Ja ho pensava per als homes, i ara 

també per a les dones. En tot cas, aquest directiu, el Xavi, es presenta com un sal-

vador del poble que, ara per ara, està una mica abandonat perquè, bromes a ban-

da, no hi ha res. Quan vaig a Madrid els dic que si avui dia s’ha diluït una mica el 

problema català, ja no es veuen estelades, etcètera, en realitat no s’ha arribat a cap 

acord, s’ha diluït per nihilisme, no perquè hi hagi una reconciliació amb Espanya, 

amb qui no se’n podem ni anar, ni divorciar-nos. 

És pessimista, doncs, pel que fa a les actuals negociacions amb el govern de Madrid?

Alguna cosa hauran d’obtenir, els independentistes de Catalunya, però no tin-

drà res a veure amb allò que el poble tenia al cor. M’agradaria assenyalar la hipo-

cresia dels que s’oposen a les negociacions simplement perquè no les fan ells. Això 

és el que fan els postconvergents i això que també han negociat i donat suport al 

govern de Madrid quan els ha convingut. Aquestes contradiccions són per coses 

molt empíriques i concretes. Si t’han deixat de costat, t’interessa dir que aquestes 

negociacions no tenen gaire interès. No cal presentar-les com a exigències efectives 

que impliquen una certa transcendència. Quan Albert Rivera va mobilitzar tanta 

gent també era una qüestió efectiva. Si hi ha una part que té raó no hi ha tragè-

dia: aquesta sempre és la posada en escena d’una contradicció i ara ens trobem en 

aquest atzucac. Per això, les grans negociacions, per exemple les de De Gaulle amb 

les demandes d’independència d’Algèria, s’esdevenen quan es té la capacitat d’as-

sumir les dues posicions. 

Què en pensa de la qüestió del català, que genera tant de malestar avui dia?

El català, al marge de la història del 25 % en castellà a l’escola, sobre la qual que 

no tinc criteri per opinar, sí que crec que està en regressió, i això és preocupant.  

Al meu barri, a Barcelona, ja no se sent parlar en català. Quan el sento em sorprèn 

i sobretot quan veig que la gent jove, que s’ha educat en català, no el parla normal-

ment. Això és un símptoma de desafecció. No crec que el problema sigui el 25 %  

de castellà a l’escola, és una altra cosa més profunda. No són problemes tècnics. 
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Això en comptes de ser bo per a Espanya és dolent perquè no vol dir que el ca-

talanoparlant s’hagi fet espanyolista, sinó que una mena de desafecció es mostra  

a la llengua. 

Què vol dir quan parla de desafecció?

S’ha produït algun canvi perquè ara una part dels castellanoparlants que par-

len en català ja no ho fan. Els objectius que més o menys amb bona fe volien una 

societat realment bilingüe i que la gent passés fàcilment d’una llengua a l’altra 

no s’estan acomplint. És un símptoma d’alguna altra cosa més profunda. I si al-

gun espanyol se n’alegra d’aquesta situació fa mal, perquè no és bo per a Espanya.  

Per què? Perquè és un símptoma que s’està accentuant la desafecció interna. Si vols 

una Espanya encara que sigui a garrotades, clar! Però la unitat no implica frater-

nitat. En aquest moment la unitat formal i política d’Espanya no està qüestiona- 

da per ningú, potser per Bildu, però els seus polítics potser ho defensen en pú- 

blic, però en privat et diran una altra cosa. El PNB també fa part de la comèdia.  

Ara bé, la fraternitat de Espanya no sé on queda. Ara els independentistes bascos 

volen bàsicament apropar els presos polítics i s’han deixat d’independències.

Els anhels d’independència de certs pobles sense estat també es produeixen a França. 

Ara ha revifat amb força arran de l’assassinat d’Yvan Colonna. Què en pensa?

Sempre he pensat que França té una unitat i una visió molt centralista. Però crec 

que Còrsega pot esdevenir un greu problema per a França: per començar, és el país 

més pobre de França i a més és una illa. El govern francès mai ha posat un duro allà: 

és una reivindicació dels pobres, no la d’Espanya ens roba. Còrsega està abandona-

da, reduïda al turisme, no hi ha carreteres... Parlen una llengua de Dante. A banda 

de Còrsega, França té un altre problema més greu, els vuit milions de francesos, fills 

de la immigració, que quan toquen l’himne francès xiulen perquè no s’hi senten. 

Això caldrà veure de prop com evoluciona.

Sr. Gómez Pin, moltes gràcies per aquesta conversa. ’
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Llibres

Miquel Nicolàs

Assumir la història, superar el passat

Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura (a propòsit, sobretot, de la guerra  
de Cuba)
Antoni Ferrando
288 pp., 2021, València, Institució Alfons el Magnànim

Els historiadors aspiren a explicar la seqüència difusa que relliga passat i present. 

En aquest esforç confronten les trajectòries individuals amb els contextos en què 

es mouen els subjectes històrics. Miren d’explicar-ne condicionants d’època i tries 

personals, errors i encerts, assoliments i mancances, ja siguen particulars o col-

lectius. Resseguir aquest entrellat de connexions és una tasca àrdua, que demana 

superar força obstacles. Els materials històrics de base de vegades só1n insuficients. 

I quan abunden, resulten heterogenis, ja que sobre els documents originals d’una 

determinada època hi ha sedimentades interpretacions successives, que formen 

una mena de palimpsest històric, una sobreescriptura densa i controvertida. L’his-

toriador ha de destriar-hi el gra de la palla, ordenar les veus confuses del passat i 

desentranyar-ne el sentit valuós per al nostre temps.

El llibre que glossem és un exemple nítid i reeixit de com afrontar els reptes in-

terpretatius al·ludits i sortir-ne airós. El títol presenta la matèria per abordar, però 

no fa entenent de tota la reflexió que aporta, que transcendeix el cas particular. 

L’estudi se centra en dues personalitats conegudíssimes de la nostra història con-

temporània: Vicent Blasco Ibáñez (1867-1928) i Teodor Llorente Olivares (1836-

1911). Com ens diu l’autor, «dos líders amb una extraordinària personalitat que 

marcaren durant molts anys la vida política i literària del País Valencià». Ens els 

presenta enfrontats en una controvèrsia periodística, que reflectia la realitat social, 

per tal com tots dos tenien multitud de correligionaris i seguidors, especialment a 

la ciutat de València i el seu entorn. Aquest fou, com ho són tots els enfrontaments 

ideològics, una pugna política, social i cultural, una batalla pel control dels carrers, 
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la literatura, els símbols i el llenguatge. Una lluita per les paraules del poder i pel 

poder de les paraules. I com és ben conegut, en aquest conflicte les opcions idiomà-

tiques ocupaven un lloc preeminent. El conflicte sociopolític era també, i sobretot, 

un conflicte sociolingüístic. 

Ell llibre s’estructura en sis capítols, a més de la introducció, les conclusions, 

l’aparell bibliogràfic, i uns apèndixs documentals, més un índex antroponímic 

molt útils. Però va molt més enllà del clàssic estudi acadèmic, per la vigència del 

debat i per l’amenitat expositiva, que acobla amb solvència els registres del relat 

i l’assaig historiogràfic amb la reflexió personal i cívica. En tot l’estudi, mentre 

s’exposen esdeveniments literaris i polítics esdevinguts fa prou més d’un segle, res-

sonen els problemes del present. Identifiquem en les opinions de Blasco i Llorente 

prejudicis vigents i estratègies actives encara. Igualment d’oportú és l’intel·ligent i 

entranyable pròleg encomiàstic que signa Rafael Roca, deixeble de l’autor, i pro-

fessor com ell a la Universitat de València. Roca hi agraeix al mestre Ferrando que 

l’orientés envers l’estudi i reivindicació de la figura política i literària de Llorente. 

El capítol primer del llibre aborda el context polític i cultural valencià a les aca-

balles del segle XIX. Cal recordar-ne les línies bàsiques per tal d’entendre la resta de 

l’anàlisi que proposa l’autor. L’Espanya de la Restauració acusa les contradiccions 

d’una societat fracturada, que no ha reeixit a fer una revolució burgesa eficaç i 

completa i que amb prou feines ha pogut configurar-se com un Estat-nació ben 

travat. Les restes de l’Imperi espanyol es liquidaran amb la desfeta colonial de la 

guerra de Cuba (1895-1898), que tindrà profundes conseqüències de tota mena. 

Sobre aquest teló de fons destaca l’àmbit valencià, dominat políticament pel cen-

tralisme dinàstic sense fissures, al qual servirà Llorente, com a cap local del par-

tit conservador. Les reivindicacions obreres són encara febles i el republicanisme 

anticlerical, sovint erràtic, liderat per Blasco, Azzati i altres dirigents, gaudeix d’un 

ampli suport entre l’estament popular. Val a dir que llavors a València cap sector 

social havia iniciat un gir de reivindicació regionalista, semblant al que s’engegarà 

a Catalunya a les portes del segle XX. 

Al País Valencià, el sucursalisme, la subordinació als dictats i interessos del 

centre de poder madrileny, és el principi dominant en la política, la cultura i les 

manifestacions literàries. Hi ha contribuït la castellanització social, més profunda 

en l’època liberal que en el segle XVIII. La lògica del nou Estat burgés, tot i l’inefici-

ència, ha afavorit l’extensió del castellà, molt més del que assolí la pressió política 

arran de la Nova Planta. Ara més que abans expressar-se en castellà és un marcador 

social, que indica promoció i ascens en l’estructura de classes. Amb aquesta realitat 
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sociolingüística de fons, els poetes de la Renaixença, etiqueta historiogràfica que  

es mostra més i més vulnerable, no han pogut, ni han volgut, alterar l’statu quo i 

la distribució de poders. Tant si tenien idees eminentment conservadores, com el  

mateix Llorente, o inclinacions progressistes republicanes, com Constantí Llom-

bart, el seu marc de referència política fou el mateix. Com mostrà Josep M. Fra-

dera, tots ells van practicar el llenguatge del «doble patriotisme». 

Els renaixentistes es proposaren de recuperar parcialment la llengua, impel·lits 

per l’enyorança romàntica del passat, però no en van alterar l’estatus diglòssic. 

Llorente i Llombart fundaren Lo Rat Penat (1878) i instituïren el ritual dels Jocs 

Florals, però no pogueren superar els condicionants polítics, ni esbossar un pro-

jecte cultural alternatiu. Com altres coetanis, constatant la manca de tradició i de 

criteri ortogràfic per a compondre versos en llengua autòctona, discutiren sobre  

la conveniència de bastir una llengua literària acostada a la parla viva del carrer  

(«el valencià que ara es parla») o de pouar-la sobretot dels textos clàssics. La dis-

cussió, però, entre els anomenats «poetes de guant» i els «poetes d’espardenya» 

tenia un abast prou limitat. Per als uns i els altres, la llengua literària recuperada, 

el valencià, que continuaven designant amb el terme equívoc de «llemosí», es limi-

tava a la poesia i al teatre popular. Tret d’alguna temptativa com la de Llombart, 

ni resultava versemblant, ni tan sols podien plantejar-se l’ús del valencià per a la 

prosa narrativa, la literatura d’idees o el teatre culte. La qüestió és esbrinar l’abast 

cronològic d’aquesta mancança. I el judici històric que puga merèixer.

Al capítol tercer, Ferrando revisa l’ofensiva política i mediàtica que llançà Blas-

co Ibáñez davant la guerra de Cuba. Valent-se de la seua tribuna pública, el diari 

El Pueblo, Blasco carregà entre 1895 i 1898 en diversos articles, alguns dels quals 

reproduïts als apèndixs del llibre, contra la política militar de Cánovas. Blasco no 

qüestionava l’ocupació colonial espanyola al Carib, ni s’oposava a la guerra contra 

els independentistes cubans. Ben al contrari, exhibia un orgull patriòtic abrandat. 

Des de posicions republicanes, denunciava els errors del govern i la imperícia dels 

militars. I sobretot blasmava contra la injustícia que els rics, pagant un cert tribut, 

quedassen exonerats del servei militar i els pobres no en poguessen eludir les misè-

ries i el risc de morir en combat. 

El capítol tercer ens mostra la resposta política i mediàtica de Teodror Llorente 

a la qüestió cubana. El fundador i director de Las Provincias adoptà una posició 

progovernamental, que es traduí en la publicació el 1897 d’un opuscle amb dos po-

emes: Cartes de soldat, premiat als Jocs Florals de 1896, i Pro Pàtria, amb què pre-

tenia elevar la moral patriòtica de les classes humils. El primer text simula recollir  
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les tres darreres cartes d’un soldat mortalment ferit a la campanya de Cuba, que, 

conscient de l’agonia, recorda el poble i la família i n’implora el record. En Pro 

Pàtria es reprén el relat amb les exèquies de l’anònim soldat, a qui desitja venjar 

un germà petit decidit a allistar-se. Al segon poema s’esmenta el poble del sol- 

dat, Benicolet, a la Vall d’Albaida. El professor Ferrando, nadiu d’aquesta població, 

vincula l’anècdota personal a la discussió més àmplia sobre aquests poemes i el 

context que els originà. Dues composicions que defineix com a «populars al servei 

d’una causa impopular». En efecte, l’opuscle amb les dues peces es difongué molt 

en el seu temps. I els textos foren coneguts i recitats per les generacions posteriors, 

tant entre lectors cultivats com entre un públic no alfabetitzat en valencià, però 

lleial a la llengua pròpia.

En els dos capítols següents, Ferrando estudia ambdós textos quant a la vàlua 

literària i quant al model de llengua que Llorente hi feu servir. Es poden tenir 

reserves pel que fa a l’ús de la persuasió literària al servei d’una causa reprova-

ble, com era el bel·licisme colonial espanyol, amb el plus de classisme al·ludit. 

Però el balanç és netament favorable pel que fa als perfils lingüístics dels poemes 

estudiats. Ferrando destaca l’habilitat de Llorente per a construir un artifici li-

terari que sona natural, que usa termes planers al costat d’altres de més elevats, 

mirant de tancar l’abisme entre oralitat i escriptura literària. Ferrando insisteix 

en la idea que Llorente «dignifica» la llengua parlada convertint-la en matèria 

poètica i mostra exemples d’aquesta depuració verbal amb què el poeta fabricà 

les cèlebres composicions.

Aquesta consideració ens porta al sisé i darrer capítol, el més extens de l’estu-

di, on Ferrando dissecciona i confronta les posicions de Blasco i Llorente davant 

l’estatus literari i sociolingüístic del valencià. Tots dos intel·lectuals acusen contra-

diccions entre les idees que enunciaren i les actuacions que dugueren a la pràcti-

ca, tant en la producció literària com en els pronunciaments públics. Descendent 

d’aragonesos, Blasco tenia el castellà com a llengua familiar, però havia aprés de 

menut el valencià popular que es parlava als carrers de València. Ingressà d’ado-

lescent al Rat Penat, si bé s’allunyà d’hora de l’estètica i la ideologia eminentment 

conservadores que hi dominaven. Feu provatures narratives en valencià amb un 

recull de contes bastant sòlid, elogiat per Llorente. I si no prosseguí la carrera en 

aquesta llengua no fou per les discrepàncies amb el ratpenatisme, del qual fou 

Llorente l’exponent màxim. Ni tampoc perquè no s’hi sentís prou segur, vist que 

no era la seua llengua familiar, ni per la manca de referents narratius en català, 

comparables als que li oferia la tradició literària espanyola. Tot això segurament 

influí en l’abandó del valencià. Però sens dubte el desencadenant fou l’enorme èxit 
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assolit amb la publicació de La araña negra (1892), un relat truculent, en la tradi-

ció del fulletó, prou inferior a les novel·les posteriors del cicle valencià. Ferrando 

recull un bon nombre de passatges del novel·lista republicà en què aquest qüestio-

na les aptituds de la llengua autòctona per a servir de vehicle a la creació cultural. 

Prejudicis lingüístics que ell adobava amb subterfugis diversos, tot confonent la 

discussió ideològica i política amb l’argumentació sociolingüística.

Blasco no sols optà pel castellà com al vehicle més segur i fiable per a fer carrera 

literària, sinó que es mostrà contrari a l’ús públic del valencià de manera oberta i 

rotunda. Li refusà condicions intrínseques i extrínseques per a emprar-se en la po-

lítica, l’educació o la vida cultural. I quan a primeries del segle XX el valencianisme 

començà a apuntar, amb la fundació de València Nova i l’Assemblea Regionalista, 

l’actitud de Blasco passà de la condescendència amable i la tolerància diglòssica a 

la bel·ligerància oberta contra la llengua. Aquesta, conceptuada com a subalter-

na, ara insinuava un clar potencial col·lectiu i representava, doncs, una amenaça 

per a l’ordre social vigent. Ferrando destaca el paral·lelisme entre Blasco Ibáñez i 

José Martínez Ruiz, Azorín (1873-1967), un altre valencià d’origen i de trajectòria 

i fama literària en castellà. Segurament el parangó es podria fer extensiu a una ex-

tensa nòmina de creadors valencians que arriba fins als nostres dies. Personalitats 

notables de la cultura literària en espanyol que han acreditat respecte del valencià 

un ventall d’actituds que van de la ignorància al menyspreu contumaç, passant per 

la displicència més o menys incòmoda. També s’ha de dir que des del costat dels 

escriptors valencians en català tampoc no hi ha hagut prou voluntat d’acostar-se  

a les lletres que es cultiven en castellà a casa nostra. En resum, Ferrando qualifi- 

ca la posició de Blasco Ibáñez de «lingüicida», per tal com va «associar el valencià  

a la incultura» i en va desqualificar o impedir «els usos formals, orals o escrits».

Llorente, per la seua banda, constitueix el pal de paller del pairalisme ratpena-

tista, és a dir, del corrent literari circumscrit a la poesia, que, a partir de la tríada 

fe, pàtria, amor, propugnà una estètica conservadora (historicisme, idealització del 

paisatge, absència o resolució natural dels conflictes) i bandejà de ple la politització 

dels escriptors. Llorente feu servir el terme «llemosí» i altres recursos onomàstics 

per a designar la llengua, si bé és més clar i contundent que els altres ratpenatistes 

quant als orígens i la filiació d’aquesta. Així ho proven els contactes personals i 

epistolars que mantingué amb escriptors catalans, baleàrics i occitans. Ara bé, Llo-

rente manifestà sempre una clara desconfiança envers la projecció pública del va-

lencià. Tret d’alguns textos esparsos que estudià el professor Roca, declinà usar-lo 

en la prosa literària (erudició, crítica periodística, traduccions) i en l’ús oral formal 

i no n’avalà l’eventual implantació a l’escola.
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Com explicar, si no justificar, l’actitud llorentina? Ferrando fa seua en gran 

part la interpretació de Roca, en el sentit que Llorente exhibí una mena d’espa-

nyolisme preventiu, a fi d’evitar que la tímida reivindicació del valencià, implícita 

en la pràctica literària, i explícita en les demandes del grup de Llombart, fos per-

cebuda com tebiesa ideològica o, pitjor encara, com a traïció de classe. Resulta 

difícil escatir fins a quin punt fou una opció calculada, defensiva i estratègica o la 

convicció personal d’un propietari burgés temorenc dels canvis.

La deserció lingüística de Llorente, sumada al refús de la seua estètica, li han 

valgut el judici advers de la posteritat crítica. Estudiosos conspicus, amb Fuster al 

capdavant, li van retraure l’escassa ambició i li van atribuir bona part del presump-

te fracàs de la Renaixença local. Rafael Roca, esperonat, com hem dit, per Ferrando, 

ha dedicat molts esforços a replantejar la valoració del gran patrici lletraferit. Com 

diu al pròleg, Roca proposa d’invertir l’interrogant central. En lloc de demanar-se 

per què Llorente no va escriure més en valencià, cal interrogar-se sobre el fet que 

hi escrigués tant, vistes les constriccions del seu temps, que apuntaven envers la 

castellanització extensa i la minorització màxima de la llengua autòctona. Vista 

així, l’obra de Llorente hauria estat d’una eficiència notable i la Renaixença hauria 

sembrat una llavor de germinació lenta. S’ha d’admetre que Llorente és una baula 

essencial en la cadena de transmissió de la consciència identitària que arriba fins 

avui. Com han demostrat Ferran Archilés i altres estudiosos, el regionalisme sucur-

salista que Llorente sutura el buit virtual de la Il·lustració i el segle XIX i estimula el 

estadis successius del valencianisme contemporani, de la República als nostres dies.

Fet i fet, Antoni Ferrando ens ha ofert dades i reflexions per recordar i enten-

dre l’antesala del present, amb un estudi que explora els lligams polítics i literaris 

entre dos referents bàsics. Blasco i Llorente encara nodreixen el nostre imaginari 

de manera indirecta. Hem sobreviscut culturalment i lingüística malgrat ells i, 

en part, gràcies a ells, aquesta és la paradoxa. Com suggerí amb encert Gustau 

Muñoz en la presentació del llibre a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, 

Blasco i Llorente són dos tòtems que hem d’acarar dialècticament, assumint-los 

i negant-los alhora. ’
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Pere Antoni Pons

Joan Fuster, el clàssic que es llegeix com el més brillant dels coetanis

Diari 1952-1960
Joan Fuster
448 pp., 2021, València, Edicions 3i4

Enguany es commemora el centenari de Joan Fuster (Sueca, 1922-1992), un es-

criptor sempre estimulant i imprescindible, i més en temps de confusió, comèdia, 

servilisme i desercions. És de suposar que, tant des d’un punt de vista editorial 

com institucional, la commemoració estigui a l’altura de l’autor d’El descrèdit de la 

realitat i Nosaltres, els valencians, entre tants altres, un dels creadors de pensament 

més fecunds de la literatura catalana moderna i un dels nostres prosistes més mus-

culosos, afinats i exemplars.

Les commemoracions oficials d’escriptors, però, no passen de ser luxoses  

operacions de momificació, si els lectors no hi participen, és a dir, si no llegeixen 

—i compren, si pot ser!— les obres de l’escriptor commemorat. Jo ja entenc que, 

això darrer, de vegades fa peresa. Hi ha escriptors dels quals se celebra el cente- 

nari del naixement que quan fas un cop d’ull als seus llibres semblen nascuts fa 

milers d’anys, tan malament han envellit el seu estil i la seva mirada, tan poc ens 

interpel·len els temes que tracten. No és el cas de Fuster. Al contrari: llegir Fuster 

és sentir-lo viu, provocador, atent i sempre al dia, no només com un clàssic vigent, 

sinó també com el més brillant dels nostres coetanis. ¿Que va néixer fa cent anys, 

dius? És tan lúcid i escriu amb una gràcia tan enèrgica que m’ho creuria, si em 

diguessis que va néixer demà.

Per tant, que els lectors hi posin també de la seva part, en la commemoració. 

Es faran un favor: perquè llegir Fuster sempre és instructiu i excitant, i perquè fa 

net el cervell de clixés, dilemes falsos, prejudicis, ofuscacions, manies i comple-

xos. En aquest sentit, no són poques les querelles polítiques i lingüístiques que 

fa dècades que empantaneguen i infecten les aigües dels debats públics tant als 

Països Catalans com a l’estat espanyol —que quin paper ha de jugar el compo-

nent etnocultural en el procés d’autocentrament i d’emancipació del país, que si 

és possible ser alhora nacionalista i progressista, que quin és el grau d’honestedat 

i quines són les veritables intencions dels que van per la vida i per l’àgora decla-

rant-se no nacionalistes, etcètera— que fa anys quedaren perfectament resoltes 

gràcies a la intel·ligència i la ploma de Fuster.
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Les pàgines que dedica als temes de l’antinacionalisme —o de la presumpta 

caducitat del nacionalisme— i el cosmopolitisme al Diari 1952-1960, que Edi-

cions 3i4 ha recuperat amb un pròleg substanciós i orientador d’Enric Iborra, 

són paradigmàtiques del que dic. Val la pena fer la cita in extenso, perquè provar 

de resumir-ho o de parafrasejar-ho seria empobrir-ho barroerament. Dispara 

Fuster: «Darrera l’antinacionalisme de l’europeista, del cosmopolita i del revolu-

cionari segueix, a penes emboscada, en peu de guerra, la mateixa obsessió nacio-

nalista de sempre. [...] En un grau important, l’actitud antinacionalista és encara 

un instrument del nacionalisme». I, més endavant, remata: «Hi ha un patriotisme 

vigilant en el fons de cada cosmopolita: si molt convé, el cosmopolita arriba a 

sentir-se patriota de tres o quatre llocs alhora, però per a ells és tan rabiós i tan 

intransigent com qualsevol altre patriota». Dos cops de prosa i Fuster en té prou 

per desmuntar tots els arguments de cartó pedra, totes les dicotomies tramposes i 

totes les premisses insostenibles que la classe política, el periodisme i la intel·lec-

tualitat que ostenten l’hegemonia a l’estat espanyol van abocant sobre aquestes 

qüestions des de fa dècades.

Cal dir que el títol del llibre, Diari 1952-1960, és equívoc. Tot i que el text està 

dividit per dates, no es tracta d’un dietari sinó d’un encadenament d’assaigs, per-

què no hi ha ni l’exhibició d’una intimitat ni la consignació d’una quotidianitat. 

El llibre abasta vuit anys de la vida de Fuster, però com a molt hi ha un centenar i 

mig d’entrades, de dies escrits. Això vol dir que no hi ha ni regularitat, ni exhaus-

tivitat, ni informacions sobre minúcies personals —que farien les delícies dels fus-

terians—, ni res que s’assembli a la pura morbositat de la crònica de la vida de cada 

dia d’un individu excepcional, cosa que sol ser el principal reclam de molts dietaris. 

No hi ha res d’això, per tant. Però el que hi ha és riquíssim i immens. En aquest cas, 

quin és el reclam, doncs? Fàcil: el cervell i la prosa de Fuster.

El Fuster que va escriure el present diari ja havia consolidat una intel·ligència, 

una veu i un estil inconfusibles, i estava en procés de consagració. El seu és un pen-

sament que no es refia de res ni de ningú. Ni d’ell mateix. Que sempre indaga i re-

mou: és per això que mai resulta adotzenat, escleròtic o previsible. I això que tracta 

qüestions —l’ànsia de novetats, la funció pública dels escriptors, l’oci, la relació dels 

humans amb el seu cos, el cinisme, els criteris tan incerts amb què valorem les arts 

plàstiques, la necessitat de professionalització de l’escriptor català— sobre els quals 

s’ha escrit moltíssim des d’aleshores. Però el que diu Fuster només podia dir-ho ell.

Una de les característiques definidores de Fuster és que no és un entusiasta acrí-

tic de res, ni tan sols de l’incontestable progrés civilitzador que indubtablement és 



llibres  231

l’espill / núm. 68

—i Fuster, òbviament, no ho nega— l’alfabetització. Un estirabot? No. Fuster és 

conscient que tota incorporació comporta substitucions i, per tant, pèrdues, i que 

tot avenç implica deixar enrere quelcom. Així, Fuster s’atreveix a apuntar i argu-

mentar, audaç i provocador, que l’alfabetització massiva va suposar que «la pobla-

ció urbana i rural» es deslligués de «la vella, mil·lenària cultura analfabeta». I no li 

falta raó. De fàbrica, Fuster és descregut, matisat i escèptic, doncs. I, tanmateix, a 

pesar d’això que acabo de dir, tampoc no és certa la imatge del Fuster monolítica-

ment esquerp i desconfiat. També hi ha un Fuster vagament idealista —idealista 

sense ingenuïtats— i contingudament celebratori, optimista sense inflamacions ri-

sibles. És un Fuster vitalista d’una manera diguem-ne camusiana.

Fuster sempre escriu per clarificar. És l’antixerrameca, l’antipetulància. I, tan-

mateix, la seva no és mai una prosa àrida, ascètica, apagada. Al contrari: és robus- 

ta, gimnàstica, resplendent. Vistosíssima. És la vistositat, no de l’Apol·lo de mar- 

bre sinó del felí o del rapinyaire, no de l’opulència retòrica sinó de la precisió. I 

amb quina gràcia adjectiva, amb quina seguretat trava la sintaxi, amb quina exac-

titud puntua, que persuasiu que és el seu to, professoral i proper, de camaraderia 

un punt foteta i càustica.

En els seus textos sobre literatura —Rabelais, Carner, Valéry, Claudel...—, 

demostra ser un lector complet, que aborda els textos i els autors des de tots els 

angles, amb la seguretat massissa que li proporciona un bagatge múltiple de co-

neixements literaris, per descomptat, però també històrics, filològics, polítics, filo-

sòfics, estètics. Fuster es pot permetre el luxe de mesclar-ho tot —referents, eines 

interpretatives, idees de naturalesa diversa— perquè, en última instància, sempre 

discrimina i destria. Un exemple d’això és que, si bé no negligeix mai la dimensió 

ideològica de les obres literàries que comenta ni els posicionaments polítics —la 

classe social i la doctrina— dels seus autors, tampoc no aborda mai dogmàticament 

la feina d’aquests autors, ni fa de les seves ideologies i dels seus compromisos cívics 

i polítics una pedra de toc valorativa.

Quan aborda temes abstractes, Fuster no deixa mai de banda l’aiguabarreig 

fangós però determinant de la condició humana. Per molt cerebral, racionalista i 

metòdic que sigui, per a Fuster la literatura i el pensament no són mai simplement 

un joc d’idees pures, el soroll d’unes politges de sil·logismes. El cor i l’estómac, les 

circumstàncies històriques i les estratègies polítiques, les emocions i les baixes pas-

sions, les vanitats i les pors, també hi compten.

Relacionat amb aquesta concepció tan humana de les activitats intel·lectuals 

i culturals, destaca la seva reflexió sobre l’exercici de la crítica literària i sobre el 
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paper del crític en una literatura. És un paper que Fuster, crític literari ell mateix, 

reivindica, perquè el crític és el que «orienta, classifica, discuteix, ordena i identi-

fica el sentit subjacent de les forces creadores de la literatura en un instant deter - 

minat». Fuster també lamenta, però, que no se li valorin i reconeguin els mèrits 

com convindria i seria de rebut, al crític, i que, al contrari, el sistema literari el rele-

gui a un lloc subsidiari i menystingut. Ell ho diu magistralment: 

Per regla general, els escriptors dolents, i els escriptors mitjans, odien el crític 

perquè els denuncia en la seva incapacitat o en la seva mitjania, o simplement 

perquè prefereix silenciar-los quan fa recompte de valors. [...] Està comprovat 

que el pitjor enemic del crític és l’escriptor mesquí —mesquí de qualitats i mes-

quí d’ànim—. Però el bon escriptor, el gran escriptor, tampoc no acostuma a 

concedir-li un tracte millor. O el desdenya per inepte [al crític], o —posat que 

el trobi prou elogiós i discret— se’l mira amb condescendència, com es miraria 

un lacai o un acòlit.

El Diari 1952-1960 és ple de frases i de paràgrafs memorables. Per exemple, 

aquesta: «Un humanista és tot el contrari d’un esteta: no és l’home que toca el 

violí —o l’instrument que sigui— mentre Roma està cremant-se. Ell és el primer a 

lluitar contra els piròmans». Fuster va ser un humanista en el sentit més profund, 

lúcid i coratjós de la paraula, i cal recordar que els piròmans li posaren un parell 

de bombes a casa.

Per descomptat que no hi falten, a les pàgines del diari, certs estirabots segu-

rament més insolents que encertats, com quan afirma que les novel·les de D. H. 

Lawrence semblen escrites per «una nimfòmana intel·ligentíssima». Ni tampoc hi 

falten les caigudes en el tòpic, el prejudici o la peresa mental que, ocasionalment i 

inevitable, delaten Fuster com un home del seu temps, com quan menysté el cine-

ma i li atorga un estatus d’art menor. Com passa amb els millors escriptors i savis, 

però, Fuster és interessant fins i tot quan s’equivoca, i és fascinant fins i tot quan és 

més rutilant i arbitrari que profund i exacte.

L’autor d’aquest diari, a més, no és monolític ni unívoc ni té una sola cara, ni 

prop fer-s’hi. Hi ha passatges en què el Fuster reflexiu, especulatiu i indagador 

s’enretira i deixa lloc perquè aparegui un Fuster gairebé narratiu, eminentment 

observador i descriptiu. És el cas de la truculenta entrada que dedica a la destruc-

tiva riuada de València de l’any 1957: són uns paràgrafs que permeten al lector de 

comprovar que Fuster podia ser literàriament formidable de més d’una manera. 

En aquest sentit, diria que per als lectors de poesia fins i tot serà d’un gran interès 
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l’última cuejada de la vocació poètica de l’escriptor, una última cuejada que ell  

va incloure al present diari. És un llarg poema torrencial, dedicat a Rabelais, un  

poema discursiu, sincopat, predicaire, poc o gens líric, una mena d’elegia assagís-

tica plena de vitalitat, que en conjunt té molta força i és ple de detalls vibrants.

Si li passa com a mi, en molts passatges que li semblaran d’una vigència fres-

quíssima, el lector prendrà consciència, de cop, que tot això Fuster ho va escriure 

fa setanta anys, en ple desert franquista. I aleshores, igual que qui escriu aquesta 

ressenya, potser el lector pensarà que si Fuster hagués escrit el que va escriure en 

francès i des de París, seria de justícia i exacte qualificar-lo de savi o de geni. Però, 

com que ho va escriure en valencià —en català de València— i des de Sueca, els 

únics qualificatius que li escauen són el de prodigi o miracle. Llegiu Joan Fuster.

Ferran Garcia-Oliver

Un encaix magnífic de fons i forma

No sé què mor. Dietari 2017-2019
Ramon Ramon
236 pp., 2020, València, Edicions 3i4

No entenc massa bé perquè Ramon Ramon s’entesta a proclamar, més d’una i de 

dues vegades, que la seua obra és un anacronisme, i que el millor que podria fer és 

plegar ja tot d’una. Ell es veu com un mediocre al galliner de la literatura catalana, 

mentre a l’escenari actuen les primeres espases. «Per què tinc la sensació que he 

perdut el rastre modernitzador de la meua època?». I, per si no hi queda clar: «Per 

què no reconec que visc culturalment ancorat en segles pretèrits, ple dels seus tics, 

arraconat com una còmoda antiga i desllustrada entre mobiliari zen, i que, doncs, 

deixar d’escriure seria l’opció més digna?», es demana ja cap a les acaballes del llibre.

Podria semblar que som davant un postureta de cara a la galeria, una fórmula 

patètica per guanyar-se arterament la commiseració del lector i, no cal dir-ho, dels 

crítics que, com el Déu del judici final, envien els uns, els triats i garbellats, al para-

dís, no pocs al purgatori i la resta a l’infern. Però la sinceritat de Ramon és tan ver-

tadera com ingènua. S’ho creu. No li feu cas. Ramon és un tímid amb un gep d’ho-

nestedat que me’l fa caminar una mica vinclat, com demanant perdó, per gosar 

irrompre en el born de la literatura, sovint tocat pel vedetisme i l’autopromoció de 

’
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les xarxes socials. No li feu cas, de veres, perquè amb No sé què mor ha confegit, al 

meu entendre, un dels millors dietaris des que va començar el segle XXI, i se n’han 

fet un grapat d’excel·lents. I conste que no m’agraden els elogis hiperbòlics, per- 

què poden justament provocar el rebuig del qui els llegeix; tampoc Ramon no es 

creu el qui el lloa. Amb tot, allà on hi ha una escriptura destil·lada, uns pensaments 

servits en la copa de la saviesa, una crònica de persones i espais subalterns que 

grimpen fins a la llum gràcies a una prosa eficaç, unes afortunades imatges poè-

tiques del qui al cap i a la fi és un poeta —sense abusar-ne, perquè ho malmetria 

tot—, i, en efecte, tot plegat dins l’embolcall d’una modèstia gairebé eremítica, un 

no pot més que reconèixer que No sé qué mor és una obra escruixidora, que es va 

ben merèixer el Premi Andròmina de Narrativa 2020. No el Joan Fuster d’assaig, 

que també compliria i sobrat amb els requisits, sinó en competència amb solvents 

narradors. El detall, per tant, paga la pena retenir-lo, en dir-nos que, segons el 

criteri del jurat, Ramon domina la llengua, com cal esperar en tot un corrector 

lingüístic de l’editorial Afers, però sobretot domina el ritme i la gràcia de la bona 

narrativa. No hi espereu focs d’encenalls ni les garlandetes dels firaires de vanitats. 

En algun moment us farà esbossar un somriure, però més aviat us farà posar serio-

sos i greus. La mort l’acompanya sovint com un fidel amic.

Ramon Ramon, en el teatrí de la vida, marxa pel cantó del pessimisme i per 

la travessa d’un cert escepticisme. Alto, però: és tracta d’una doble actitud fecun- 

da i creativa. Em carreguen els qui tot ho veuen negre i no fan més que bordar a la 

lluna, a més d’empapussar lectors i jurats amb tirallongues fúnebres, on el dietari 

fa les funcions de gabinet de psiquiatria. A No sé què mor no hi ha el llagrimeig 

fàcil, ni la vel·leïtat del nihilisme ni depressions servides a culleradetes maldestres 

però efectistes. Sabent el pa que es cou en els temps que corren, de crispacions 

autoritàries, de l’evitern embat del nacionalisme espanyol, de la misèria de política 

de consum, de la ferida de mort dels paisatges i de les ferides sagnants en la carn  

i l’ànima de la llengua, Ramon no es pot permetre el luxe de la desesperança ni  

molt menys el de la derrota. No sé què mor, amb la seua malenconia lúcida i el 

desencís intermitent, és un colp moral enfront de l’estultícia per part d’aquell que 

no oblida els compromisos ètics des d’una radicalitat democràtica. Pessimisme i 

escepticisme solament fan d’escuts protectors per a un tímid d’ofici com el Ramon 

Ramon. Un tímid, però, que quan s’enfada no té pèls en la llengua i li pugen les 

ganes, si cal, de repartir algun mastegot entre els membres de la closca pelada dels 

cretins, reclutats preferentment en el si del personal local —catarrogins—, de fat-

xes i blaveros, que, ben mirat, són el mateix.
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Catarroja, amb el permís d’una València tan a tocar, és el punt d’ancoratge del 

Ramon. Com el millor dels aparadors, li ofereix ocasions intermitents per a des-

plegar el dietari espaiat d’una vida tan mediocre com la d’Ausiàs Marc, pose per 

cas —que va escriure també un dietari, però en forma bàsicament de decasíl·labs, 

amb cesura a la quarta—, però tan plena com la del cavaller de Gandia i senyor de 

Beniarjó. En aquest poble de l’Horta Sud, Ramon es guanya les garrofes, escriu, 

contempla l’esperpent i les delícies del món, pateix per un país amb el qual no n’hi 

ha mans i puja la família colze a colze amb Marieta, una dona que tots estimem 

a través de les paraules del seu home. L’enyor de la infància, amb els personatges 

i l’espai rural que el poblaven, actua de poderós combustible literari. La potència 

de No sé què mor s’enlaira quan Ramon recula quan era una criatura. La història 

de l’avi Maties, salpebrada amb l’aparició al·lucinant del seu comandant Francisco 

Franco, que li encomanava serioses missions, com ara furtar cabres al moro, és un 

prodigi narratiu, on tan sols en tres pàgines encabeix les quatre generacions que 

van de l’avi a la rebesneta. Ramon també diu que no sap contar històries i, doncs, 

tampoc no ens el creurem.

Em demane si en la mirada cap a la Catarroja dels anys setanta del segle XX 

la nostàlgia no el traeix. Catarroja, en la ploma de Ramon, fa la impressió gaire-

bé d’una arcàdia feliç, destruïda pels voltors que tots coneixem, aquesta sinistra 

barreja de polítics corruptes o imbècils i espavilats depredadors immobiliaris. Un 

que és una mica més vell, sap, perquè ho ha viscut en la pròpia pell, que no fou 

als setanta sinó a la darreria dels seixanta quan guillotinaren un univers rural que 

s’assemblava més al de Martorell que al d’ara mateix, i havien passat més de cinc-

cents anys. Però el poc que Catarroja havia salvat, amb el port gratíssim amb vistes 

a l’Albu fera, li bastaren a aquell xiquet que va ser Ramon Ramon per a desplegar 

les ales de la imaginació i rescatar-ne els péntols, ara que ha travessat el Rubicó dels 

cinquanta. Vet ací, verbigràcia, que Ramon Ramon feia d’apòstol en la missa del 

Dijous Sant de la parròquia de Sant Antoni, quan el capellà rentava els peus a dotze 

xiquets. «Aquells dies sants d’infància em van marcar per a tota la vida», diu, i han 

perdurat en forma de... dolços de Pasqua i, ai, mandonguilles d’abadejo. L’àvia 

esmicolava l’abadejo, prèviament en remulla una nit sencera, i en el llibrell el mes-

clava amb els ingredients necessaris abans de donar-los forma, arrebossar-les amb 

ou i fregir-les. Des de llavors, Ramon no concep Setmana Santa sense mandongui-

lles d’abadejo, acompanyades amb altres menges igualment humils, i, si no pot ser,  

se les menja a mos redó. I al que volia anar: «Aquesta nit les he adornades amb un 

tros de pa, formatge i una ceba crua —més dos gots llargs de vi negre—. Hauria 
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de donar gràcies a Déu in aeternum, perquè el meu concepte de felicitat no va més 

enllà d’una platerada de mandonguilles d’abadejo». La meua també, tot siga dit, i 

n’hi ha constància escrita. Els descreguts són els que millor dialoguen amb Déu, 

per creure que els miracles es produeixen en les coses petites, com ara en les man-

donguilles d’abadejo, que lliguen, com un cordó umbilical, el bordegàs Ramon a 

l’àvia de les mans botinflades. Els descreguts són, a més, conscients que l’Església 

catòlica, amb els seus rituals i cerimònies, «sempre han desplegat una gran po - 

tència catàrtica: per més laïcitzat o ateu que un es torne, aquestes flamarades místi-

ques són recordades amb emoció». Els apòstates són una espècie respectabilíssima, 

però desconcertant. El valor «cultural» d’un rector rentant el peus als xiquets de 

Catarroja, és similar a «La Passió segons sant Mateu» de Bach, la «Santa Faz» del 

Greco o el Misteri d’Elx.

És una qüestió d’escales i jerarquies, ja ho sé, però és una qüestió també de de-

talls. Un dietari, un bon dietari, no és sinó un collaret de detalls que es presenten 

d’improvís, i una urgència i un desfici i una necessitat empenyen a registrar-lo, 

a salvar-lo de la caducitat. En aquest sentit, Ramon Ramon segueix les passes de 

Josep Pla. Així, subratlla que la fragmentació ben observada de la realitat, i ben 

escudellada, si se’m permet afegir, té un poder de revelació superior als grans pa-

radigmes, filosòfics, historiogràfics o de qualsevol altre sistema de coneixement o 

teoria (que és el que convé a la literatura). Aquest és el significat de les humils man-

donguilles d’abadejo. Ramon Ramon carrega amb la responsabilitat de transmetre 

una menudíssima tessel·la de memòria pròpia, capaç, però, d’il·luminar la memò-

ria col·lectiva dels nostres pobles durant el trànsit de la dictadura a la democràcia, 

mentre li cantaven les absoltes a la trama antiga de fondes arrels agràries. No sé què 

mor, doncs, s’erigeix també com a dipòsit de memòria, més enllà de l’anècdota i 

el simple record. Som un país desmemoriat, desproveït de referents, d’espills que 

reflecteixen tal com vam ser i per això som com som. El manobre de dietaris, tant o 

més que el factor de novel·les, ompli forats, tapa esquerdes, construeix. «La nostra 

natura està devastada. La nostra cultura està devastant-se. Sabem qui mor entre 

nosaltres, però desconeixem què mor dins de nosaltres». Amb el dietari, Ramon 

transcendeix, immortalitza la gent, la seua gent, i la terra. La temptativa de salvar 

de la consumpció les petites batalles quotidianes i ficar-les al «relat» d’un dietari 

s’imposa ara més que mai, arrossegats pel frenesí diari, culpable d’haver-nos «tor-

nat insensibles a les expressions i les pautes del real», sense prendre esment del seu 

corrent imparable. I és que anem pegant tombs per la vida cecs davant els detalls, 

fins al punt que «l’acte de detallar s’ha convertit en una especialització burocràtica: 

confusa, incompressible, plena de paranys». Comptat i debatut, la bona literatura, 
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i en això sobreïx precisament No sé què mor, «es un ritual de catacumba. Un ri- 

tual ocult on ni tan sols sabem —per manca de detalls— qui és el nostre Déu». 

Certament escriure un dietari pot resultar tan intranscendent com enviar guàt - 

saps als amics, diu Ramon, «però ens podem sentir o considerar més compactes a 

l’hora de rumiar el món».

De Pla, doncs, Ramon ha entès la vàlua de l’observació, i com de difícil és donar 

la mida d’un paisatge o els trets d’un personatge. De Fuster ha incorporat les gira-

gonses de la reflexió. Un dietari consagrat només a l’observació té el perill d’anar a 

parar a la inanitat, i és això el que de tan repetir-se li va acabar passant factura al de 

Palafrugell. Josep Pla és una addició —jo n’he passat la pallola—, però pels efectes 

narcotitzants poden provocar la paràlisi als imitadors o als tristos epígons. Un die-

tari consagrat només a l’especulació, que passa de puntetes pels detalls adés esmen-

tats, o els omet absolutament, pot resultar una mica feixuc, si no s’administra amb 

aquella mà esquerra i aquella ironia que gastava el de Sueca; i molts són els cridats, 

però pocs els escollits, per fer servir de nou una imatge evangèlica pastada durant 

els catecismes infantils. Ramon aconsegueix posar els dos ingredients en la balança 

del dietari. No hi ha observació sense una reflexió final que done sentit a l’episodi 

viscut. Els pertrets filosòfics que aplega el de Catarroja vesteixen els pensaments, 

multipliquen els efectes persuasius, dissolen la vacuïtat. Ramon Ramon té moltes 

coses a dir, i les diu ben dites, i en companyia d’una penya ben fiable com són 

Carner, sant Agustí, Sagarra, Pessoa, Braudel, Aristòtil, Semprún, Fuster, és clar, 

i d’altres més, inclosos els que han dut al paper les pròpies experiències del lager.

Ramon, seguint el deixant de Jorge Semprún, ens adverteix que el Mal també es 

tria lliurement. Matar, robar, massacrar poblacions senceres, humiliar una dona, 

és una opció que qualsevol amb dos dits de trellat ho pot i ho deu rebutjar. Hi pre-

sentaria una reticència. Potser també fora que, a voltes, no podem eixir del cercle 

de Mal. Si no m’equivoque, és el que Truman Capote va més que insinuar a Sang 

freda. En el crim abjecte, del tot gratuït, d’una família sencera per part d’aquells dos 

xicots, que ens trasbalsa l’ànima, hi havia unes «causes» tan profundes i inexora-

bles, que ens menen al dubte si la parella d’assassins podien escapar de les urpes del 

Mal. No sé què mor, però, és una invitació al diàleg. Ramon no pretén convèncer 

ningú. Es conforma amb entendre’s a si mateix. Explicita dubtes i neguits, exhuma 

les poques conviccions que li romanen a l’esperit, i si en l’operació el lector les creu 

plausibles, millor que millor. La discrepància entra en el pes, per descomptat.

Resulta confortable comprovar que hi ha algú, fins i tot més jove —cosa estra-

nya— amb qui compartir un feix d’idees elementals amb què circular pel món, 

sobretot quan un s’endinsa per les vies estretes, plenes de cudols i sots, de la cultura 
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i la política del país sencer, el que s’allarga entre Salses i Guardamar, i es fa par-

ticularment costerut entre Vinaròs i Oriola. Sense pretendre-ho, supose, Ramon  

Ramon fa d’intel·lectual, d’intel·lectual íntegre i en forma. És dels tipus tan hones-

tos, que mai esdevindria un intel·lectual orgànic, «decrèpit», practicant del «par-

tidisme tavernari», l’espècie que ha proliferat tant a l’ombra dels partits que han 

remenat i continuen remenant les cireres. La consciència li explotaria abans que 

vendre’s per un plat de llenties. «Vivim uns temps d’ingratitud filosòfica, en unes 

societats on els intel·lectuals decrèpits són hegemònics: els pensaments brosten 

com cards d’una realitat erma». Ramon Ramon, amb No sé què mor, en canvi, es 

dona a la cultura, al pensament i al poder creador del llenguatge amb la mateixa 

transparència, la idèntica càrrega de responsabilitat i la millor saó amb què es dona 

a Marieta, i a la Llum i a l’Andreu, els seus dos fills. I sempre navegant entre dos 

esculls: a un costat el desassossec, a l’altre l’esperança. Ramon Ramon, silenciós i 

fantasmagòric, en els buits del món troba la seua poesia.

Jordi Riba

Walter Benjamin, les ‘Tesis’ i la història

Walter Benjamin. Avís d’incendi
Michael Löwy
Traducció d’Arnau Pons i David Cuscó
240 pp., 2020, Barcelona, Editorial Flâneur

Una imatge de Walter Benjamin, fotografiat por Gisele Freund, treballant en la 

sala de catàlegs de la Biblioteca Nacional de París. Som al 1937 i el filòsof es troba  

ocupat en la elaboració de la seva obra capital sobre el París del segle XIX, que 

mai arribarà a concloure.1 Aquesta fotografia il·lustra, juntament amb altres, les 

pàgines de la revista Magazine Littéraire, d’abril de 2002, dedicada al insigne pen-

sador; coincidint amb la publicació del llibre de Michel Löwy, Walter Benjamin. 

Avís d’incendi. El llibre, ara publicada la seva traducció al català per la barcelo- 

nina editorial Flâneur, forma part de l’ampla producció de textos interpretatius  

del text de Benjamin Tesis sobre la història, que recentment ha estat traduït i publi-

cat en la mateixa l’editorial Flâneur.

1 Walter Benjamin, Paris capitale du XIX siècle, París, éd. du Cerf, 1989

’
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Benjamin va tornar a la capital francesa a finals de 1939 fugint del nazisme. Allà, 

no atenent els consells dels seus amics, que li recomanaven viatjar immediatament 

cap a Marsella, per des d’allà traslladar-se als Estats Units, va optar per renovar el 

carnet de lector de la Biblioteca Nacional. La ciutat dels passatges es convertí en 

una de les últimes etapes del seu darrer viatge, que va concloure a Portbou.2

Benjamin autor d’una extensa, i a vegades, inacabada obra, en la qual desta-

quen, per llur transcendència, les anomenades «Tesis sobre la història», que el filò-

sof havia escrit uns anys abans i que, elaborades pel seu ús personal, mai va pensar 

en publicar, i de les quals només alguns dels seus més propers tenien còpia en el 

moment de la seva mort. Se situen més enllà dels límits de l’escriptura filosòfica. 

Com alliberadora de l’espai territorial i inserida en una recerca contraconsensual. 

Moltes vegades s’ha escrit que aquest text l’acompanyà en la travessa, dins de la 

maleta que Benjamin portava amb ell. El que sembla cert és que una còpia va restar 

a París, lliurada per Benjamin al seu amic i bibliotecari de la Biblioteca Nacional, 

Georges Bataille que l’hauria fet arribar anys després a Adorno el qual les va donar 

a conèixer. Es tracta d’un escrit que, en opinió dels especialistes, es un dels més im-

portants del segle XX, i que ha estat objecte d’anàlisi per molts i variats pensadors. 

Tots ells es mostren d’acord que en aquestes poques pàgines es troben sintetitzades 

les idees fonamentals del pensament de Benjamin.

Col·leccionista d’objectes petits, els textos breus, però complexos, són sens dub-

te un model definidor de la forma de l’escriptura de Benjamin. Text enigmàtic, 

hermètic, ple d’imatges, d’al·legories, d’il·luminacions, sembrat d’entranyes pa-

radoxes, travessat d’intuïcions fulgurants, és analitzat minuciosament per Michel 

Löwy, qui tracta de situar-se entre els analistes i comentadors de les tesis benja-

minianes.3 Löwy es posiciona al costat d’aquells que creuen que Benjamin és un 

autèntic filòsof, malgrat no se’l pugui ubicar dins de cap de les tradicions contem-

poranis. La seva originalitat radica en l’ús profundament insòlit que va portar a 

terme de les fonts filosòfiques. La consecució d’un espai compartimentat, que en el 

cas de la filosofia de la història són el romanticisme alemany, el messianisme jueu 

i el marxisme. La seva filosofia, per això, se l’ha de emmarcar dins la tradició del 

pensament crític, emancipador. Numerador de l’allò no desitjat. Són les trobades 

amb el tràgic dins d’un enderrocament de l’ordre filosòfic.

2 Vegeu, Pyrénées 1940. Ultime frontière. Actes del col·loqui internacional celebrat a Pau el  
14 d’abril de 2003, París, L’Harmattan, 2006
3 M. Löwy, Walter Benjamin: advertissement d’incendie, París, Puf, 2001
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El pessimisme de Benjamin es posa de manifest, en el text, com una espècie de 

melancolia revolucionària. La concepció de la historia que té Benjamin constitueix 

una forma heterodoxa dins dels textos emancipadors. Les Tesis no són altra cosa 

que temptatives d’emancipació. I és que pel passejant sense rumb pel París de en-

treguerres, la història posseeix un sentit precís que fa que sigui no un component 

interpretatiu del passat sinó un element mitjançant el qual puguem mirar el futur. 

Un esguard a l’oblit, comprès com a tècnica de la mirada. 

Benjamin es troba, ell mateix, en el moll de la història. En la frontera del pos-

sible. No la veu com un espectador privilegiat sinó com a protagonista afectat, 

com a víctima. En el seu text no fa altra cosa que llençar advertències per aturar el 

tren de la història: l’inexorable progrés en què creien molts dels seus contempora-

nis. Realitza una advertència als qui el vulguin escoltar. La mateixa utilització del 

quadre de M. K. Ciurlinois a la portada de l’edició original del llibre de Löwy, que 

representa una campana sonant en un campanar que sembla més una torre d’un 

camp de concentració i al costat de la qual es veuen unes branques que s’assemblen 

a una filferrada, així ho palesen. 

S’ha de fer com Blanqui o com Péguy, diu Benjamin, i organitzar aquest pes-

simisme. I cal fer-ho amb el suport de la concepció utòpica, la única que pot evi-

tar el desastre al qual la ideologia del progrés ens aboca. La utopia de la mà de 

Benjamin és aquell anhel inabastable de rebutjar l’etern retorn de les derrotes. La 

utopia tal com ha estat assenyalat per Miguel Abensour, bon coneixedor també de 

la obra benjaminiana, no és generadora de totalitarisme sinó que contràriament 

una societat sense utopia corre el risc de convertir-se en una societat totalitària.4 

Michel Löwy assenyala en l’epíleg que les Tesis constitueixen una espècie de mani-

fest filosòfic per a l’obertura de la història. Són una concepció del procés històric 

que s’obre cap a un dinàmic camp de possibilitats, d’alternatives, sense caure per 

això en la il·lusió de la llibertat absoluta, doncs les condicions «objectives» també 

condicionen el possible. 

La lectura de Benjamin, per aquest motiu, resulta un estímul per a la reflexió, 

de cara a una lluita per a l’emancipació, de naixement d’espais condicionals del 

possible, de la qual l’obra de Benjamin n’és inspiradora. D’un pas de la frontera, en 

definitiva, entesa aquesta, malgrat la dificultat, com la concreció de l’espai tempo-

ral d’una temàtica compartida.

4 Abensour, «Utopia y democràcia», a Por una filosofía política crítica, Barcelona, Anthropos, 
2006

’
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Carles Cabrera

Tot el temps del món... ai las!

Dietaris. Paisatge amb flames, L’enigma i Octubre
Miquel Pairolí
400 pp., 2021, Cassà de la Selva, Editorial Gavarres (Narratives, 2) 

Fa temps, vaig sol·licitar infructuosament en una desiderata a la biblioteca pública 

de la meva ciutat que s’agenciessin L’enigma (1999) de Miquel Pairolí (1955-2011). 

El llibre l’havien descatalogat i no treballen amb santes llibreries de vell. M’havia 

passat completament desapercebuda, tanmateix, l’edició el 2016 dels seus La vida  

a la menuda. Dietaris (1990-2010) de la Fundació Valvi a l’extinta Curbet Edi- 

cions. I aleshores vaig ensopegar la recensió d’un suplement que es congratulava  

de l’aparició, novament, d’aquesta trilogia dietarística pairoliana. Eureka! 

Felicitem d’entrada els gironins del segell Gavarres per aquesta iniciativa. Ara 

que la col·lecció «Narratives» ha assolit el cinquè volum de no-ficció amb la pu-

blicació de La geografia íntima de Josep Pla (2022) de Pairolí —que no serà el dar-

rer títol del nostre autor que reimprimirà l’editorial—, ja sabem que aquest nom 

de «Narratives» incloïa certa provocació. Tal volta sentien que Pairolí mateix els 

avalava. Als seus Dietaris no s’estaria de reblar que resulta més aviat anecdòtic de-

terminar si el que s’hi esdevé va succeir realment, bo i posant així a la picota la 

distinció entre ficció i autobiografia.

Havia nascut a Quart d’Onyar, al peu del massís de les Gavarres, i ens deixava 

al curs següent de la publicació d’Octubre, última herència seva. Havia debutat al 

terreny de la literatura del jo arran de Paisatge amb flames (1990), de quan en tenia 

trenta-cinc; al cap d’una dècada estampava l’esmentat Enigma i a cinquanta-cinc el 

corprenent Octubre (2010), que deixà tothom bocabadat. Qüestió de «tenir temps» 

—en garlarem més avall—, aquest darrer el ressenyàrem en termes altament elo-

giosos en un altre suplement cultural i no vacil·lem a l’hora d’afirmar que Pairolí 

és un dels dietaristes més sublims de la literatura catalana de les darreres dècades  

al costat d’un Pere Rovira o un Valentí Puig —per esmentar els dos primers que 

se’ns acuden—. Val a dir, no obstant això, que Pairolí (re)escriví una vintena de 

llibres en què practicà les més diverses manifestacions de la prosa. 

El figuerenc Vicenç Pagès Jordà observa, encertadament, al preàmbul d’aques- 

ta flamant edició que cada cop «es torna més curt i més concret, igual com l’edi-

torial on els publica es torna més petita, més personal, més completa». A saber, 

Columna, La Campana i Acontravent. 



242  

’

Paisatge amb flames, primer lliurament i ostensiblement més breu que els altres 

dos, és un títol que fa pensar en Rosselló-Pòrcel i el recurs del foc inclement que 

acaba destruint tots els records. Constitueix una tria dels textos que des del 1981 

havia anat lliurant a la premsa —en fou col·laborador assidu, sobretot d’El Punt—, 

però sense referenciar-hi cap data: les entrades, que han de correspondre’s a jorna-

des distintes, se separen tipogràficament mitjançant tres punts. Indica, això sí, les 

estacions de l’any, molt més intenses per a un home del camp com ell. La rella és 

pagesa. Llaura al tros trepitjant constantment la natura. Tot s’enceta una primave-

ra que s’intueix vivaldiesca, que reneix de la mort. 

No triga gaire a citar el vers més cèlebre i paradoxal de Pere March d’«al punt 

que hom naix comença de morir». La parca, que se l’emportaria prematurament, 

sotja des de molt prest les planes pairolianes i ho empantanega tot: «viure és cami-

nar lentament cap a la destrucció». Es mostra un gran interessat en la mort en les 

seves diverses manifestacions (pot ser una pruna o una figa que cau), però també 

de la vida, quan s’entreté amb l’existència dinàmica d’una merla, un ocell, un ca, 

un eriçó, un mussol o una serp, que donen algunes de les pàgines més inoblidables 

del volum. O la contemplació estàtica d’una alzina que creix perquè aquí vida i 

mort s’imbriquen constantment. Això de comparar-se els homes amb els arbres 

es remunta de temps enrere, i la mort d’aquests també s’escaurà encara que durin 

més sobre la terra que els éssers que posseïm sistema nerviós. Pairolí ja no hi és, 

però a les terres productives que ens llegà, lectors i crítics hi reguem amb saba nova 

regeneradora de la vida, com l’esmentada primavera.

Contrasta així amb un món on tothom frisa per part del qui es pensa disposar 

—ai las!— de tot el temps del món. Bé se’n recava ell que ningú tingués temps per 

a res. I explica que tant és així que aquesta expressió de «tenir temps», en un català 

genuí, significava quelcom totalment diferent, anar acumulant anys, com li fa re-

cordar un camperol amb qui enraona.

Estoic i epicuri alhora, és metafísic i força reflexiu. Escriu amb una prosa fer-

renya, sinestèsica, un pèl eixuta i prou mesurada. S’endevina al darrere el Pairolí 

taciturn i tranquil que tan bé retrata Pagès al preàmbul. Destaca el gran domini de 

l’idioma que ha après de la lectura dels millors (Carner, Sagarra, Pla, Rodoreda...) 

i alhora dels veïns més senzills i pagesos vells de la comarca, com aquest que dèiem 

suara, dels quals ha incorporat també la llengua rural que desprèn amb gràcia la 

seva producció. 

És habitual que el dietarista preservi la identitat d’en tal o en tal altre rere unes 

inicials, però ell, encara més discret, els oculta amb lletres incertes i comunes del 
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final de l’abecedari: X., el Sr. X., l’amic X... El qui cerqui safareig en Pairolí, farà  

bé d’encalçar un altre dietari o botar a la ressenya següent perquè aquí no s’alimen-

tarà gaire dels xafardejos. 

A la introducció de L’enigma, Raimon assenyalava que aquest segon volum en-

cara es bifurcarà més clarament del dietari per esdevenir assaig tout court, el gènere 

que inaugurà Montaigne. Treure a col·lació el clàssic francès s’entén plenament si 

parlem de Pairolí. I per bé que nosaltres puguem etzibar-li que no ens acabi de pa-

rèixer un dietari, ell mateix hi bateja L’enigma. Hi veiem encara més clarament en-

cara les bastides de setanta articles de premsa d’extensió fluctuant, cosa que tampoc 

ho canvia gaire; farien bé molts columnistes d’opinió d’amarar-se de la llengua i els 

valors que destil·la cada plana de l’autor del Gironès. Quin gran present devia ser 

ensopegar una prosa d’aquest calibre estampada en un mitjà de masses on sovint 

ens atabalen amb tafaneries o notícies urgents d’agència, enmig de les quals l’estil i 

l’estel de Pairolí devia brillar amb llum pròpia a les totes.

Si l’anterior Paisatge amb flames reunia semblantment textos de la dècada dels 

vuitanta, després que l’autor els desbrossés convenientment, els de L’enigma es re-

munten a l’any 1994, però aquí no giren amb les estacions (que tanmateix encara 

apareixen tant aquí com sobretot a Octubre) sinó amb els mesos. El rellotge que 

marca inclement el pas del temps adquireix consistència des de la primera entra- 

da de L’enigma. D’aquí el carilló que surt a la portada d’Octubre d’Acontravent.  

Els de corda, que reclamen una paciència pairoliana, hi consonen més que no pas 

els elèctrics. Dels primers, es veu que en rutllaven uns quants per casa seva...

El trànsit entre vida i mort és part d’aquest gran enigma que serveix per intitu-

lar la segona obra; el cos humà, la mortalla del mort, és el vestit rebregat que hom 

penja després de la festa de la vida: «La mort és la fi del cicle. S’acaba el regal, tan 

generós, de l’existència i allò que va néixer de la terra hi torna per confondre-s’hi.  

I així és la roda, infinita i misteriosa, que també ens du a nosaltres».

I tot és així?, potser es demanarà a hores d’ara el lector pacient que ens hagi 

acompanyat fins aquí. Doncs no. N’hi ha que reflexionen hàbilment entorn de de-

terminat clàssic universal com ara Hamlet, Otel·lo o Antoni i Cleòpatra de Shakes-

peare (a partir d’alguna relectura o un muntatge a què degué assistir) o L’edat de la 

innocència, a propòsit que Scorsese traslladà la novel·la d’Edith Wharton al cinema. 

Sense rues a la llengua, ens intima que l’obra completa de Carner li sembla una 

llauna o desmenteix que la tesi d’El jugador de Dostoievski sigui l’efecte nociu del 

joc, baldament tothom sostingui el contrari —àdhuc un conferenciant el dia abans 

que tragués la columna al diari. 



244  

Per ventura, són els que resulten més conjunturals i periodístics, com adver-

tíem; això no obstant, Pairolí els incrustà dins L’enigma. «Els camins de l’Olimp», 

sobre el polèmic The Western Canon de Harold Bloom, és per treure’s el capell.  

El que paga la pena en aquests casos, que maduren i prenen cos amb el pas del 

temps, són els raonaments. El titllaren de crític, si bé ell no pretengué ser altra cosa 

que un lector (o espectador) que, en general, opina. Pot triar per això sortosament 

llibres que li plaguin, no com el crític, que adesiara necessita destralejar algú per no 

ressentir-se’n professionalment.

El mateix Pairolí, tanmateix, deixava el llistó altíssim a les entrades més excel-

ses, anacreòntiques i proustianes, quan mira a través dels prismàtics d’observador: 

l’objecte tant pot ser un ocell manyac com uns desconeguts. Les descripcions sem-

pre les broda, però les comparacions sovint terregen. 

L’enigma supera Paisatge amb flames, ascendeix la carena, ja prou rosta a les 

darreres planes, i Octubre (on continuen veient-se les costures de l’article periodís-

tic molt més ben dissimulades) esdevindrà el cimal de la seva producció. Aquí ja hi 

pot parlar de la recepció de les seves obres anteriors, perquè és Pairolí mateix qui 

ho contempla des del pic de la muntanya de la vida.

El que feia amb Shakespeare a L’enigma ho repeteix aquí amb Pla sense ama-

gar-ne la relació sinuosa amb el franquisme i alhora l’engatjament ferm amb la 

cultura catalana. O reconeix que Sánchez Piñol és prou espavilat per haver sabut 

connectar amb el gran públic i que tot i que «no és pas un mal escriptor [...] tampoc 

no demostra un gran talent literari». Ja hem advertit que Pairolí no es guardava res 

al pap! O assisteix a un muntatge de Calígula de Camus en què, a parts iguals, li 

interessa el públic que silent presencia la representació. Tal vegada així no feia tanta 

nosa a un home un punt misantrop —ja el sol posseir el dietarista aquest aire—. A 

partir de certa edat, conclou categòric, la gent et comença a sobrar. Si fos pintor, 

ens hauria deixat una aquarel·la de colors secs, ocres i terrenals, amb molta llum i 

molta vitalitat com la que, paradoxalment, trufen aquests Dietaris. ’
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