
Tots sabem que la gran època dels he-
rois literaris ja fa gairebé un segle que 
va acabar. L’heroi modern és l’home or-
dinari, l’home del carrer, l’uomo qualun-
que. Si pensem en la literatura catalana, 
la representació de la vida quotidiana, 
de Pla a Serés, de Calders a Monzó i 
Pàmies, es mostra cada dia més fèrtil. 
Joan Ferraté ja ho va veure, referint-se a 
El carrer Estret: “Reside en lo cotidiano 
un prodigioso poder de nostalgia; en él 
se hace extraordinariamente intenso el 
sentimiento de derelicción y soledad 
que empapa minuto tras minuto la vida 
del hombre”. Un filòsof francès, Maurice 
Blanchot, també va deixar escrita la difi-
cultat de “pensar” una categoria tan pro-
blemàtica anomenada de vegades “quo-
tidianitat” i d’altres, “vida corrent”, “vida 
de cada dia”, “vida ordinària” o, fins i 
tot, “infraordinària” o “infraquotidiana”, 
com deia el gran Pérec. L’enigma de la 
vida quotidiana, escrivia Blanchot, és 
que sembla que no tingui cap enigma. 
La vida quotidiana és una dimensió de 
l’existència tan present en les nostres 
vides que de vegades costa descobrir-la 
perquè sembla inaferrable i insignificant. 
Comprar, menjar, vestir-se, dormir són 
accions que acomplim gairebé sense 
dedicar-hi atenció, com si les haguéssim 
incorporat a la nostra existència fins al 
punt que ja no desperten cap mena de 
curiositat però que, en canvi, susciten 
una mena d’impressió de fatalitat que 
ens porta a renovar cada dia aquest 
pacte de confiança tàcita que ens per-
met estar en pau amb la realitat, i potser  
tenir fins i tot el sentiment enganyós de 
creure que la podem arribar a dominar, 
conduir o controlar-ne el destí.

Aquestes últimes paraules són de Bru-
ce Bégout (Talence, 1967), filòsof francès 
que reflexiona sobre la representació de 
la vida quotidiana no tan sols des d’un 
punt de vista filosòfic, o literari, sinó tam-

bé social i polític. A De la decència ordinà-
ria, un assaig breu i brillant que Edicions 
de 1984 ha decidit presentar-nos, Bégout 
parteix de la constatació que en l’obra 
de George Orwell hi ha una dedicació 
especial cap al tema de la vida de cada 

dia, amb un interès significatiu per les 
històries sobre homes senzills enfrontats 
a un ordre general que els impedeix dur 
una existència normal i honesta. L’obra 
d’Orwell pot arribar a ser llegida com una 
apologia crítica de l’home corrent, però 
no es tracta només de donar testimoni, 
o de donar veu als qui no en tenen, o 
de posar en evidència una vida banal 
sovint menystinguda, sinó que, segons 
Bégout, defensa que en l’home del car-
rer resideixen uns valors morals clau 
per a entendre l’experiència humana. 
És allò que l’escriptor anglès anomena 
“common decency”, traduït aquí com 
a “decència ordinària”, però que impli-
ca també altres conceptes importants 
com el d’"honestedat” o de “dignitat”. 
I precisament perquè valora així la vida 
ordinària, Orwell hi projecta una mirada 
eminentment política. L’Orwell més lúcid 
veu la vida quotidiana com un punt de 
resistència, com una forma d’oposició 
davant de la grandiloqüència tirànica de 
les forces del poder polític de l’Europa 
del seu temps. 

Orwell no defineix mai la decència 
ordinària. Però, ara en un article, ara en 
un assaig, ara a la novel·la 1984, o quan 
relata la vida dels miners del nord d’An-
glaterra, amb el seu “sentit moral innat” 
després superat, o en el retrat de les 
seves trobades amb gent modesta a la 
Barcelona de la rereguarda republicana, 
o en les descripcions de la classe mitja-
na dels empleats anglesos, va precisant 
que es tractava sobretot d’una conducta 
social. És a dir, d’una manera honesta 
d’actuar en comú, una conducta decent 
i respectuosa que consistiria a saber 
trobar el sentit de compartir les coses, de 
l’ajuda mútua i, també, de la malfiança 
envers tota autoritat. Tot plegat, també 
és una denúncia severa de la indecència 
de les elits polítiques i culturals, de la 
dels intel·lectuals compromesos amb els 
totalitarismes, la de l’aristocràcia indife-
rent davant de l’opressió, la dels tècnics 
que mecanitzaren les societats. El llibre 
de Bégout no tan sols és una intel·ligent 
i molt amena interpretació de l’obra d’Or-
well, sinó també un antídot contra qualse-
vol forma de populisme polític. I una crida 
a la revolució activa dels homes ordinaris 
com nosaltres mateixos. 
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