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E D I T O R I A L

Si no fos perquè el teló de fons de la conjuntura eco-
nòmica presenta indicadors favorables, que asseguren una
certa tranquil·litat, es podria arribar a pensar que la situa-
ció política espanyola avança cap a una mena de desestabi-
lització. Diversos símptomes i moviments, actuacions i
declaracions, que acumulen crispació, parlen d’una incapa-
citat remarcable, endèmica, per assimilar democràticament
uns resultats electorals, una determinada correlació de for-
ces. Tot plegat fa molt difícil encarar amb serenitat i amb el
savoir faire propi de les democràcies madures el debat
públic entre posicions en principi distants i enfrontades
per tal d’harmonitzar les diferències i assolir el punt d’en-
caix necessari de les grans qüestions pendents de solució,
com ara la regulació de matèries civils en coherència amb
un plantejament laic o la redefinició del model territorial a
través de les iniciatives escaients.

No són només factors d’estricta política interna, evi-
dentment, el que hi ha en joc. També s’han produït actua-
cions que revelen un lligam exterior inequívoc, i que fan
evocar continuïtats bastant cridaneres. Com si es tractés
d’una repetició en clau de comèdia de moments tràgics de
la història del segle XX, episodis com el sorprenent editorial
de The Wall Street Journal que parlava del perill de balcanit-
zació d’Espanya i Europa arran de l’anomenat pla Ibarretxe
o les preses de posició de la jerarquia catòlica que han
culminat amb la intervenció directa del papa en qüestions
de política interna en sintonia amb la dreta espanyola, in-
diquen la dimensió real d’uns esdeveniments observats per
la majoria amb perplexitat. Res greu, de moment. Però la
perplexitat hauria de deixar pas a un replantejament de
percepcions i de prioritats, a la vista d’un panorama sovint
no gens tranquil·litzador.

En aquestes condicions, el debat polític s’allunya dels
paràmetres civils necessaris, tot adobat amb insistència per
uns mitjans de comunicació (l’anomenada Brunete medià-
tica) que fa ús d’una retòrica d’enfrontament radicalitzat i
toca constantment a sometent, perquè veu en perill les
essències. O perquè veu en perill, més aviat, conveniències



i interessos molt immediats. Però l’efecte, amb un deix
coercitiu inconfusible, és un desplaçament dels eixos més
productius de negociació i acord, definits per resultats
electorals del tot eloqüents.

Sovint, però, no cal gaire pressió per desplaçar aquesta
mena d’eixos, i això hauria de fer reflexionar sobre algunes
incoherències ideològiques i limitacions estructurals de la
vida democràtica. La discussió sobre el pla Ibarretxe, far-
cida d’anatemes i mancada de debat real, n’ha estat un
exemple claríssim. Més enllà d’aquest episodi, la qüestió
real, que és l’encaix incloent d’una comunitat amb perfil
nacional molt acusat, el reconeixement d’una sensibilitat
amb un suport social indubtable que s’autoconsidera sub-
jecte polític, roman oberta. I no és agosarat pensar que
romandrà molt de temps oberta si no hi ha una esmena de
procediments i d’enfocaments. La desqualificació sistemà-
tica de qui articula coalicions democràtiques majoritàries
és un contrasentit absolut, malgrat la complexitat i les con-
tradiccions d’una situació en la qual hi ha moltes raons, i
això no es pot oblidar, que no acaben de trobar una raó
compartida.

La retòrica incendiària i la crispació desestabilitzadora
no auguren res de bo. Sortosament, com déiem, el rerefons
socioeconòmic és bàsicament estable, i el context exterior,
malgrat les intervencions al·ludides, és també garantia d’es-
tabilitat (i ací rau un dels actius més importants, a hores
d’ara, de l’europeisme). El debat polític actual gira al vol-
tant de qüestions fonamentals que demanen solucions:
la reestructuració del model autonòmic, per adequar-lo a
necessitats i aspiracions reals, amb la consegüent reforma
constitucional, i la progressiva adaptació a criteris laics (en
el sentit d’aconfessionals) de diferents pràctiques socials. Es
tracta de premisses necessàries de modernitat, aspectes en
els quals la societat –i especialment la catalana– ha avançat
molt més de pressa que la política. Però, tanmateix, no són
les úniques qüestions que exigeixen solució. El model so-
cial i econòmic, problemes tan candents com l’habitatge,
la protecció del territori, la millora de l’ensenyament i de la
recerca, la modernització ecològica, i tants altres temes,
com ara la definició d’una política exterior activa (incloent
una aportació més creativa a la construcció europea),
haurien de sol·licitar també una atenció urgent.
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En el centre del malentès que alimenta
les tensions entre Europa i els Estats Units
d’una banda, i el món musulmà d’una
altra, rau una dificultat occidental com-
partida: la que experimentem en banalit-
zar la nostra relació intel·lectual i política
amb uns corrents, anomenats islamistes,
massa sistemàticament considerats com a
obstacles per a la modernització consen-
sual del món. La quasi-criminalització
d’un component polític arreu important i
sovint majoritari prové del caràcter alhora
simplificador i reactiu de la percepció
d’aquest fenomen. La irrupció recent de la
generació «Al-Qaida» ha vingut a fer en-
cara més opaca la lectura i el tractament
d’un fenomen polític, tanmateix, molt
més diversificat i evolutiu que hom no es
pensa.

En les pàgines que segueixen proposem
recordar en primer lloc per què el con-
cepte de moviment «islàmic» o «islamista»
no pot ser considerat operatiu en ciència
política, tenint en compte l’extrema diver-

François Burgat

François Burgat, especialista en el món islàmic, és inves-
tigador del Centre National de la Recherche Scienti-
fique i membre de l’Institut de Recherches et d’Études
sur le Monde Arabe et Musulman, a Ais de Pro-
vença. Ha publicat, entre altres obres, L’Islamisme au
Maghreb: les voix du Sud (Payot, 1995) i L’Islamisme
en face (La Découverte, 2003).

sitat dels actors que designa amb un ma-
teix apel·latiu, i per què, en conseqüència,
l’anàlisi d’unes situacions polítiques molt
diferents s’ha de dissociar tant com siga
possible de la mera presa en compte de la
islamitat del vocabulari dels actors impli-
cats. Ens proposem identificar tot seguit,
breument, les principals causes que han
dut a la radicalització d’una part de la dar-
rera generació del corrent islamista i a la
internacionalització, o a la «mundialitza-
ció», de la confrontació amb un ordre per
si mateix cada vegada més explícitament
«mundialitzat» i la defensa o la imposició
del qual en el planeta (simbolitzada prin-
cipalment per la retòrica de la primera
gran cimera antiterrorista de Charm Al-
Cheikh al març del 1996) no solament
s’ha internacionalitzat sinó també «unila-
teralitzat» i militaritzat.

UNA CONSIDERACIÓ
METODOLÒGICA PRÈVIA:

LA DIMENSIÓ IDENTITÀRIA

DE LA TRIA D’UN VOCABULARI...

Ens pareix essencial distingir de bon antu-
vi dos nivells en les expressions del feno-
men islamista. Per a remuntar-nos en la
genealogia d’Al-Qaida i desenredar la com-

La generació Al-Qaida
Els corrents islamistes entre «denominador comú identitari»
i internacionalització de la resistència «islàmica» a un ordre
mundial «americà» impugnat



7
plexa madeixa de les determinacions del
formidable fracàs de l’humanisme sancio-
nat pels atemptats de l’11 de setembre de
2001, és essencial, en efecte, no confondre
la dimensió identitària i la política i no fer
de la mera «islamitat» dels militants d’Al-
Qaida l’explicació principal de les seues
actituds i dels seus comportaments.

 La matriu identitària constitueix als
nostres ulls el major denominador comú
analític que es pot aplicar eficaçment a to-
tes les expressions del fenomen islamista.
Fer-ne palesa l’existència consisteix a mos-
trar per què el lèxic i el referent de la cul-
tura islàmica han adquirit, en unes mobi-
litzacions, tant socials com polítiques,
molt diversificades, una «eficàcia» superior
als que les precediren i, principalment, als
del nacionalisme ètnic (àrab) qualificat de
«laic». Però això no permet determinar les
motivacions profundes dels actors polítics.

Sobre aquesta matriu identitària i les
raons de l’eficàcia mobilitzadora de la cul-
tura (religiosa) musulmana en l’experifèria
colonial europea, hem proposat des de fa
molt una sèrie d’hipòtesis:1 el retorn del
lèxic de la cultura (musulmana) «heretada»
participa, en el terreny cultural i simbòlic,
del vell procés independentista de «distan-
ciament» de l’Occident colonitzador pri-
mer, imperialista després. El caràcter reac-
tiu de la (re)afirmació identitària islàmica
permet d’explicar les expressions del feno-
men que es deriven d’allò irracional, prin-
cipalment el rebuig indiscriminat de certes
dimensions de la modernització amb l’únic
pretext que utilitzen materials simbòlics
extrets d’una cultura «occidental» perce-
buda com no endògena. Explica al mateix
temps el caràcter igualment irracional de
la reacció d’una àmplia part de l’entorn
occidental davant uns «productes» polítics

(afirmacions o, a fortiori, impugnacions)
presentats amb una terminologia «islà-
mica» percebuda com un qüestionament
del seu vell monopoli lèxic de producció
de l’universal i de la modernitat.

El recurs a la hipòtesi del «fonament»
identitari de la «reislamització» permet
una primera conclusió metodològica im-
portant: una mobilització identitària des-
borda per la seua naturalesa els límits dels
grups socials. La seua anàlisi no pot fer-se
amb eficàcia, doncs, amb l’ajuda dels ins-
truments d’una sociologia clàssica que uti-
litzaria només paràmetres socioeconòmics.
Els islamistes, en efecte, no són pobres o
subempleats, com tampoc no són rics, jo-
ves o vells, burgesos, intel·lectuals, civils,
militars, homes o dones. Són tot això al-
hora, com ho eren històricament els actors
d’altres mobilitzacions en què es mani-
festava una resistència de tipus identitari,
nacionalista o antiimperialista enfront
d’una dominació qualsevol.

...A LA D’UNA AGENDA POLÍTICA I SOCIAL

Llevat d’emprar les simplificacions de
l’essencialisme i de brandar aqueixos con-
ceptes legítimament denunciats com a
productors de «més fum que llum»,2 la
segona etapa de l’anàlisi s’ha de guardar
d’extrapolar les possibilitats explicatives
del «denominador comú» identitari. Al
contrari, ha de relligar amb la diversitat i
la complexitat dels paràmetres de la sociolo-
gia política i econòmica. A manca d’això,
l’anàlisi patirà d’aqueixa sobredetermina-
ció ideologitzant del referent islàmic que
resulta de la seua assimilació a la causalitat
principal del comportament dels actors.
Des d’aquesta postura explicativa trunca-
da però tanmateix àmpliament estesa, o
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dominant, es considera erròniament que
els militants de Hamàs o de la Jihad islà-
mica palestina, els combatents txetxens o
els opositors algerians a la junta militar en
el poder des de la independència han pres
el camí de la lluita armada contra els is-
raelians, els russos o els generals algerians
només «perquè són integristes islàmics» i
no perquè, mitjançant un recurs en molts
aspectes idèntic a la sola violència de les
armes, els israelians es mantenen a Palesti-
na, els russos a Txetxènia i els generals al-
gerians en el poder.

Aquesta segona etapa de l’anàlisi del fe-
nomen islamista és, doncs, més complexa
que la posada en evidència de la matriu
identitària. Li cal retre compte de l’extre-
ma diversitat de les formes d’utilització, en
la societat o la política, des de l’Estat o
contra ell, d’un referent religiós l’extrema
«plasticitat» normativa del qual ha estat
àmpliament demostrada. En aquest ter-
reny, per la nostra part hem defensat (i do-
cumentat) la hipòtesi que l’adopció d’aqueix
referent no determinava sinó molt margi-
nalment els modes d’acció (violents o lega-
listes, autocràtics o democràtics) dels actors,
mentre la legitimació del recurs a l’acció
armada podia perfectament prescindir del
referent islàmic, l’acceptació sense reserva
de les exigències de la democràcia podia
perfectament acomodar-s’hi, etc.

Mantenim igualment la hipòtesi que el
referent islàmic no determina en major
grau la postura dels actors en relació amb
el doble procés de la modernització social
(principalment la lenta afirmació de les
dones en l’espai públic, professional o po-
lític) i de la liberalització política (limita-
ció del poder dels governants i institucio-
nalització de la seua transmissió, protecció
dels individus i de les minories, etc.).

DE LA MUNDIALITZACIÓ
D’UN ORDRE (AMERICÀ)

IMPUGNAT
A LA MUNDIALITZACIÓ

D’UNA RESISTÈNCIA «ISLÀMICA»

Una vegada establert l’origen del creixent
recurs al referent de la cultura islàmica, el
segon nivell d’anàlisi ha de permetre de-
terminar les raons per les quals un (i no-
més un) dels components de la darrera ge-
neració islamista ha optat per una lectura
radical i una instrumentalització guerrera
d’aqueix referent. Sabem que aquesta radi-
calització s’ha operat, d’una part, contra
les elits en el poder en el món musulmà, i
d’una altra contra Occident en general i els
Estats Units i Israel en particular. Sabem
també que aquesta radicalització és alhora
tàctica i ideològica. La generació Al-Qaida
propugna el recurs a la lluita armada amb
preferència sobre tots els altres modes
d’acció política, totalment desacreditats
als ulls dels seus membres. Tot seguit es
recolza en una quasi criminalització de la
«no-pertinença» musulmana. La pertinen-
ça musulmana és definida, en fi, de mane-
ra tan selectiva que a més dels kufâr, cris-
tians o jueus, i de les elits anomenades
«laiques» en el poder en el món musulmà,
exclou també els opositors musulmans a
aqueixes elits (incloent-hi els Germans
Musulmans), acusats (perquè accepten el
principi democràtic que consagra la pri-
macia d’una norma «humana») de fer con-
cessions inacceptables a la primacia de la
norma (divina) revelada. En fi, l’estratègia
d’Al-Qaida s’ha «desnacionalitzat» i s’ha
mundialitzat irresistiblement i doncs ha
estès les seues lluites nacionals per l’espai
transnacional que li dóna la seua actual di-
mensió «mundialitzadora».
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Per a desmuntar els ressorts i l’espe-

cificitat d’Al-Qaida, cal situar-la alhora
«verticalment», és a dir, en la temporalitat
del fenomen islamista contemporani des
de la seua aparició, i «horitzontalment», és
a dir, a la vista de les altres expressions
actuals del fenomen de reislamització. Si-
guen temporals o espacials, no cal dir que
aquests talls assenyalen evolucions en curs
i transformacions sempre complexes i
contradictòries molt més que no fronteres
estanques o ruptures consumades.

Situar «horitzontalment» els militants
d’Al-Qaida implica recordar (sense entrar
ací en els detalls del tema) que són lluny
de representar avui l’única forma de la di-
nàmica de «reislamització», que s’expressa
en molts corrents que despleguen «ideo-
logies» i «polítiques» força diferenciades.
El moviment fundador, el dels Germans
Musulmans de què s’han dissociat –al llarg
d’una línia traçada en el seu temps per
Sayyed Qutb sota l’efecte de la repressió
del règim nasserista– continua sent ara
com ara àmpliament majoritari. Han apa-
regut igualment unes excrescències «es-
querranitzants» (com ara el partit Wassat
o el Partit del Treball egipci). Ataquen els
darrers obstacles que entrebanquen encara
als seus ulls la modernització del corrent
«germansista». Al costat oposat, els sala-
fistes semblen sobretot haver volgut des-
marcar-se d’aquesta modernització –prin-
cipalment política– assumida des de temps
arrere pels Germans Musulmans. Cal fi-
nalment afegir que, d’uns anys ençà, algu-
nes expressions modernitzadores de les grans
confraries sufís participen cada vegada més
activament, en el terreny educatiu i social,
però també polític, en la mateixa dinàmi-
ca de «reislamització».3 El fenomen isla-
mista ha estat percebut durant molt de

temps, d’altra banda també pels actors de
les mobilitzacions en qüestió, com radical-
ment antagònic amb el «misticisme», l’«apo-
liticisme» o fins i tot la «moderació» que
caracteritzen les confraries sufís als ulls de
tots aquells, règims o observadors occi-
dentals, que cerquen en terra islàmica una
alternativa legítima a l’oposició islamista.
En molts aspectes, avui la frontera s’hauria
d’haver matisat, per tal com es poden no-
tar noves passarel·les entre dues formes de
mobilització que mai no han estat com-
pletament antinòmiques.

Per a situar «verticalment» la generació
d’Al-Qaida, proposem tornar-la a una tem-
poralitat de l’islamisme contemporani que
es descompondria en tres «generacions»
successives de les quals només abordarem
ací més particularment la tercera, la que
simbolitza Ossama Ben Laden.

LA CULTURA MUSULMANA,
AL SERVEI DE LA LLUITA ANTICOLONIAL

La primera generació de l’islamisme mo-
dern va ser la de la resistència a la presèn-
cia colonial. Aquesta resistència «islàmica»
s’expressà en un primer moment, en el
terreny intel·lectual, mitjançant la reacció
«reformista» d’Afghani, Abduh i Reda, i
després, a partir de 1928, en el terreny
polític però sense ruptura intel·lectual no-
tòria,4 per Hassan Al-Banna i els seus Ger-
mans Musulmans. D’aquesta generació
essencial cal dir sobretot que, si bé ha acon-
seguit mantenir la presència de la referèn-
cia islàmica en el discurs nacionalista, ha
fracassat, a Egipte, com a Tunísia o a Al-
gèria, a capitalitzar-ne els fruits polítics
per a accedir al poder. En efecte, serà apar-
tada, en tots els casos, en benefici de les
elits independentistes «laiques», al cap d’un
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procés les dimensions del qual (i princi-
palment el paper fet per les potències colo-
nials en la cooptació del seu «interlocutor»
independent) no han estat totes completa-
ment aclarides encara.

«EL TERCER MÒDUL DEL COET

DE LA DESCOLONITZACIÓ»

La segona generació, posterior a la pre-
sència colonial, va nàixer arran d’un doble
diferencial, cultural i de seguida polític,
dels «islamistes» respecte a les elits nacio-
nalistes arribades al poder l’endemà de les
independències. La retòrica islamista vin-
gué d’alguna manera a prolongar en el ter-
reny cultural el «vell» procés nacionalista
de distanciament del colonitzador que s’ha-
via operat en el terreny polític fins a les
independències, i després, amb les «nacio-
nalitzacions» (del petroli, de les terres, del
Canal de Suez, etc.) en el terreny econò-
mic, usant al més sovint unes categories,
principalment marxistitzants, del pensa-
ment occidental. El lèxic islàmic va ser
primer utilitzat per a denunciar allò que
els islamistes percebien com les «seqüeles
culturals» de l’era colonial, i després con-
tra l’autoritarisme creixent dels pilars lo-
cals de la «fórmula política àrab», és a dir,
les elits nacionalistes arribades al poder.
Aquesta generació islamista els ha adreçat
successivament dos tipus d’acusacions: en
primer lloc, els ha retret una mena de «dè-
ficit d’endogeneïtat», el fet de no assumir
una ruptura cultural i simbòlica real amb
l’univers colonial –en altres termes, la seua
inaptitud per a dur a cap el «distancia-
ment» del dominant estranger tot restau-
rant la primacia del sistema simbòlic «islà-
mic», és a dir, «endogen». El segon greuge,
que ha emergit més lentament, ha estat

dirigit contra un autocratisme tant menys
acceptable com més gaudeix de la toleràn-
cia i, sovint, del suport polític particular-
ment complaent de l’antic entorn colonial,
les incursions del qual en les dinàmiques
internes es fan cada vegada més evidents.
Els llibertadors independentistes seran així
acusats no sols de reconduir els termes de
la dominació cultural sinó, de més a més,
d’abonar una nova «re-dependència», eco-
nòmica primer, política i fins i tot militar
després, de cara a les antigues potències
colonials en un primer moment, i, molt
ràpidament, a la superpotència americana
que n’ha pres el relleu d’una manera im-
placable. Aquesta fórmula no és totalment
nova. Per ventura, en un text que s’ha
mantingut molt allunyat de la curiositat
dels exegetes més amatents de la història
d’Al-Qaida, Sayyid Qutb5 no havia inti-
tulat un dels capítols de la seua biografia
de presó amb un profètic Al-harakat al-
islamiya tabda’ bi-l-qaeda («El moviment
islàmic comença per al-qaeda», és a dir per
«la base»), on presentava els motius i els
objectius (la protecció d’un moviment
amenaçat, als seus ulls, d’exterminació)
del seu pas a l’«acció directa»? El breu text
(Li-madha ‘adamuni: «Per què m’han
executat?») no és destacable només per
aquesta mena d’anticipació terminològica.
Redactat per Qutb la vespra de la seua exe-
cució al cap de les terribles setmanes pas-
sades superant una pràctica –la tortura fí-
sica– d’una terrible banalitat, però la
consideració de la qual roman del tot ab-
sent de l’univers dels autoproclamats ex-
perts en el «terrorisme islàmic», posa en
perspectiva la trajectòria d’aquell a qui el
règim de Nasser, que havia fracassat a
trencar-lo intel·lectualment, es disposava
a donar-li mort. La lectura que aleshores
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fa Qubt no aclareix tant l’origen «filo-
sòfic» o «teològic» del radicalisme dels
jihadians del moment com desmunta els
ressorts nacionals i internacionals de la
producció d’aqueix radicalisme. Mostra
amb això que, d’Alger al Caire, passant per
Riad, aqueixa «màquina de fabricar gent
que posa bombes» ha adquirit una sorpre-
nent actualitat. Qutb, que està convençut
que l’intent d’assassinat de Nasser és pro-
ducte d’una manipulació en què els serveis
britànics han sucat, acusa aquells que ell
designa, a la manera de Bin Laden qua-
ranta anys després, com els «croats colo-
nialistes» i els seus aliats «sionistes» d’haver
contribuït així conscientment a sembrar la
zitzània entre Jamal ‘Abd al Nasser i els Ger-
mans Musulmans de Hassan al-Banna. La
recepta de la radicalització de Qutb inclou
doncs, ja, la repressió i la manipulació de
la violència: brandant el seu «intent d’as-
sassinat», Nasser empresonarà sistemàti-
cament aquells que inicialment no eren
opositors seus. Tot seguit pretendrà haver
hagut de sufocar una revolta dels Germans
Musulmans empresonats per a extermi-
nar-ne disset en les seues cel·les. La teolo-
gia de guerra es construeix al rèbol que
constitueix el suport aportat per una (gran)
potència estrangera alhora dominadora i
cínica a unes elits autòctones manipula-
des, manipuladores i dictatorials. I la «tor-
tura inhumana» que evoca Qutb amb una
particular insistència apareix, en darrera
instància, com el factor desfermador de
la seua radicalització alhora «teològica» i
«estratègica». A vora quaranta anys de dis-
tància, Li-madha ‘adamuni mostra així el
context en què s’ha operat la gestació de
l’imaginari polític dels èmuls de Bin Laden.
Com tampoc el del «milionari saudita» en
lluita contra la corrupció repressiva de les

seues elits principesques americanitzades,
l’imaginari polític de Qutb no es nodrí de
representacions solament ideologitzades i
caricaturades de la dominació que ell de-
nuncia. De fet, les temences que van ex-
pressar als anys seixanta, bé siga l’evolució
de la qüestió palestina o bé la deriva re-
pressiva dels règims àrabs, es veuran en
gran part confirmades per la més factual
de les actualitats.

CHARM AL-CHEIKH
I ELS PROGENITORS D’AL-QAIDA

En el transcurs dels anys 1990, la gene-
ració Al-Qaida es desmarca de la resta del
vast moviment islamista. Aquesta autono-
mització, almenys parcial, però sobretot
aquest «ascens en puixança» ens pareix que
resulta d’una triple categoria de determi-
nacions:

– l’augment de l’intervencionisme i
de l’unilateralisme de la primera potència
mundial l’endemà de l’esfondrament
d’una URSS la presència de la qual, divi-
dint el camp occidental, limitava de ma-
nera saludable l’amplitud de la seua inter-
venció;

– l’exacerbació, tot seguit, de la dene-
gació de representació resultant de «la fór-
mula política àrab» i l’afegit, als objectius
que posen en pràctica localment aquesta
fórmula («l’enemic pròxim» segons Al-
Dhawahiri, és a dir, els règims àrabs),6 dels
seus promotors i beneficiaris estrangers
(«l’enemic llunyà») que són els Estats Units;

– la capitalització d’una doble expe-
riència dels partidaris jihadistes de l’«acció
directa» i de la ruptura ideològica i políti-
ca: la primera és positiva i es tracta de la
seua participació victoriosa en la resistèn-
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cia contra l’ocupació soviètica d’Afganis-
tan; la segona, «per defecte», rau en la des-
feta dels seus rivals legalistes, els Germans
Musulmans, incapaços de donar credibi-
litat, pel fet de la intransigència política
del seu entorn nacional i internacional, a
la moderació de les seues postures tàcti-
ques i ideològiques.

EL NEOINTERVENCIONISME

I L’UNILATERALISME

DE LA PRIMERA POTÈNCIA MUNDIAL

A l’inici de la dècada de 1990, després de
la segona guerra del Golf i sota l’efecte
de l’esfondrament soviètic, la fórmula de
la dominació postcolonial cedeix el pas ca-
da vegada més explícitament a un nou or-
dre «imperial», dominat aquesta vegada
pels Estats Units. L’intervencionisme ame-
ricà, alliberat dels entrebancs durant molt
de temps imposats per l’alter ego soviètic,
coneix, en efecte, com més va menys lí-
mits. El pes i la visibilitat del seu activisme
en l’edificació d’un ordre mundial alhora
econòmic, polític i cultural s’incrementen
sensiblement. El fonament ideològic d’a-
questa nova norma, en «americanitzar-se»,
d’una banda, i confessionalitzant-se, de
l’altra (per recurs creixent de l’administra-
ció Bush a la referència cristiana), tendeix
a «unilateralitzar-se» i a accelerar per això
la seua pèrdua de legitimitat universalista.
El sovintejat recurs al hard power és pa-
ral·lel a l’«afebliment ideològic» dels enun-
ciats d’aquest nou ordre internacional,
com també dels seus intermediaris estatals
locals (règims àrabs d’una part, Israel de
l’altra). El hard power, utilitzat a partir de la
«guerra d’alliberament de Kuwait», durà
principalment a instaurar una presència
militar directa en diversos països de la pe-

nínsula Aràbiga. Aquesta quasi-ocupació
serà una fita essencial de la mobilització
guerrera d’Ossama Bin Laden i els seus
adeptes. La violència de l’embargament
contra l’Iraq, la degradació accelerada dels
termes de l’intercanvi polític entre pales-
tins i israelians després que els acords d’Oslo
haguessen mostrat els seus evidents límits,
participen de seguida ben àmpliament en
la pèrdua de credibilitat de l’edifici mun-
dial. La representació d’un nou ordre uni-
versalista, desinteressat i pacífic, cedeix irre-
sistiblement el pas a la imatge molt menys
consensual d’un suport que la superpotèn-
cia mundial aporta per tots els mitjans, in-
cloent-hi els militars, a un sol camp, que
resulta ser el dels seus interessos de segu-
retat, econòmics i ideològics i els dels seus
intermediaris estatals regionals (Israel) i
locals (els règims autoritaris àmpliament
desacreditats).

El primer dels dos grans errors polítics
dels promotors del nou ordre mundial ha
estat, doncs, sens dubte, el de minimitzar
l’amplitud del descrèdit dels règims auto-
ritaris en què es recolzaven. En el reflux de
la crisi iraniana i dels malentesos que va
instaurar, el segon error, corol·lari de tot
plegat, fou de criminalitzar, indiscrimina-
dament, la generació islamista tota sen-
cera, malgrat que era el principal planter
d’oposició a aqueixos règims, només per
l’islamisme proclamat dels seus referents i
sense preocupar-se massa de conèixer la
realitat de la seua agenda política. En l’ima-
ginari de tota una generació musulmana,
i, ben evidentment, dins el puixant cor-
rent islamista en el seu conjunt, els factors
exògens de les crisis polítiques internes
(l’«enemic llunyà» d’Aîman al-Dhawahiri)
es veuran així sistemàticament associats a
aquesta visibilitat acrescuda del leadership
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americà en l’ordre internacional en gene-
ral, en l’ordre regional (israeloàrab) i en els
ordres estatals àrabs interns en particular.
En el moviment islamista del «sud», la
internacionalització i la reterritorialització
de la lluita armada s’inicien en tot cas en
la mateixa època: en el terreny de la mun-
dialització d’un ordre marcat al mateix
temps per la dominació americana i per la
total llibertat deixada al successor rus des-
posseït de l’URSS per a conduir les guerres
colonials que requereix el manteniment de
les runes del seu imperi, és on germinen
sense sorpresa les llavors d’una forma de
«mundialització de la resistència» armada.
No es pot excloure, d’altra banda, que als
entorns occidentals globalment democrà-
tics els enunciats polítics del corrent alter-
mundialista no hagen assenyalat l’existèn-
cia d’una categoria de frustracions políti-
ques, econòmiques i culturals que no són
–mutatis mutandis– completament diferents
de les que hi ha en l’origen de l’aparició
d’Al-Qaida. Als territoris on –interessos
petroliers i seguretat israeliana obliguen–
la dominació occidental ateny una intensi-
tat ben particular i on, per damunt de tot, la
fórmula política local desacredita comple-
tament els procediments legalistes d’oposi-
ció, la radicalització conduirà al sorgiment
de la retòrica revolucionària de Bin Laden.

D’ALGER A RIAD: L’EXACERBACIÓ

DE LES CONTRADICCIONS

DE LA «FÓRMULA POLÍTICA ÀRAB»

La dècada de 1990 és alhora la de l’em-
branzida repressiva dels ordres estatals in-
terns àrabs i de la sistematització de la coo-
peració en matèria de seguretat que ha
permès als règims més autoritaris man-
tenir-se en el poder.

La fórmula política dominant, que hem
optat per qualificar de «fórmula política»
o «norma institucional» àrab,7 es caracte-
ritza en primer lloc i sobretot per la inter-
dicció i, progressivament, la criminalitza-
ció de les forces polítiques reals. Aquestes
forces reals, a les quals es nega l’accés a
l’escenari polític legal, i que estan en gai-
rebé tots els casos constituïdes pel tronc
comú del corrent islamista, són substituï-
des per partenaires oposicionals més o menys
prefabricats (o cooptats) amb fins cosmè-
tics per a les necessitats de l’escenificació
d’un pluralisme destinat sobretot a l’ex-
portació («for the Yankees to see»).8 Per a
reabsorbir les tensions inevitables que no-
dreix la radical denegació de representació
que naix d’aquesta dicotomia entre allò
real i allò institucional, el recurs a la re-
pressió (que implica l’ús habitual de la tor-
tura) ocupa irresistiblement l’espai de la
participació política. Finalment, l’escenifi-
cació mediàtica i la manipulació, sovint
massiva, de les franges extremistes de l’o-
posició islamista (evident no sols en el cas
algerià, sinó igualment ben real un poc
pertot arreu) serveix per a justificar el tan-
cament de seguretat de l’escenari polític
legítim, i completa la «desconnexió» del
sistema electoral o, més àmpliament i se-
gons l’excel·lent expressió de Mohamed
Tozy,9 la «desactivació» del camp polític.
Last but not least, la «fórmula política àrab»
és consubstancial a un suport occidental
que posa en evidència d’una manera ben
cridanera la geometria altament variable
dels principis democràtics i humanistes de
què aquest Occident, Estats Units i Europa
barrejats, se’n diu el promotor. Un exem-
ple entre mil, la condecoració «pel seu
paper al servei dels drets humans i de la
democràcia» solemnement concedida al cap
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de l’Estat egipci pel president francès del
Senat el 1990, entre els dos torns d’unes
eleccions legislatives en què la terrible mà-
quina egípcia de reblir les presons i les ur-
nes havia funcionat, tanmateix, amb par-
ticular vivor.

Els règims àrabs remuneren aquest su-
port occidental mitjançant concessions,
molt materials, que van des de l’ajuda al
control dels preus del petroli fins a les co-
mandes d’armament, passant per preben-
des molt personalitzades, de les quals la
història de les relacions bilaterals francoal-
gerianes, d’una banda, i americanosaudi-
tes, d’una altra, porten la memòria. Més
enllà de la relació entre els Estats Units i
l’Aràbia Saudita, l’arquetip d’aquest mo-
del és, sens dubte, el de l’actitud francesa
davant la interrupció del procés electoral
per la junta militar algeriana el 1991 i
davant un procés de manipulació sistemà-
tica de la violència i de la informació mit-
jançant el qual aquesta junta ha reeixit des
d’aleshores a mantenir-se impunement en
el poder. Pel que fa a aquest episodi em-
blemàtic de la contribució europea a la fa-
bricació de la generació Al-Qaida, els testi-
monis periodístics o els estudis acadèmics
de la ciència política «legítima» han romàs
molt de temps en silenci sobre l’essencial,
és a dir, l’amplitud de la manipulació de la
violència.10

La primera gran cimera mundial con-
tra el terrorisme (islàmic) que es va cele-
brar a Charm Al-Cheikh al mes de març
de 1996 (o siga, poques setmanes amunt
o avall, en el moment del llançament de
la primera crida d’Ossama Bin Laden «a la
guerra contra els americans») constitueix
un moment particularment emblemàtic
d’aquest procés. La proclamada aliança, en
el terreny de la seguretat, de les forces

americanes i europees, Rússia inclosa, com
també les israelianes, i dels règims àrabs
més dictatorials, contra un «terrorisme is-
làmic» indistint (palestí, txetxè, algerià,
egipci, etc.) consagrà de fet, ben cínica-
ment, la criminalització de tota resistència
armada a les disfuncions del front amplís-
sim dels autoritarismes nacionals, regio-
nals o mundials. Tot apel·lant a la inter-
nacionalització de la repressió, l’aliança
dels poderosos reunits a Charm Al-Cheikh
no va fer més que, sense sorpresa, ratificar
la necessitat ja percebuda pels seus opo-
nents de tota mena de «desnacionalitzar»
ells també la seua acció i d’internacionalit-
zar-la. Aquesta dinàmica és la que mani-
festarà la mundialització progressiva dels
entramats de la revolta d’Al-Qaida.

L’EPISODI AFGÀ I L’EMBRANZIDA

DEL «CAMP DE REFÚS» DELS SALAFÍS

JIHADISTES EN DETRIMENT

DELS GERMANS MUSULMANS

L’episodi de la integració d’uns quants
milers de joves en la resistència afgana a
l’ocupació soviètica amaga una tercera
sèrie de determinacions que l’analista de la
generació Al-Qaida ha de tenir prudent-
ment en compte. L’episodi afgà està, de
fet, construït al voltant de fases i de lògi-
ques successives i relativament diferents.

La primera fase va ser la de la mobilit-
zació semioficial i «legal» (des del punt de
vista de l’entorn àrab i occidental que el va
encoratjar vivament) de joves guerrillers
enquadrats en la resistència armada contra
l’ocupació soviètica de l’Afganistan a les
primeries dels anys vuitanta. La fi de l’iti-
nerari legalista dels «afgans àrabs» (que de
fet provenien del conjunt del món musul-
mà) començà amb la victòria, que era
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igualment la seua, dels mujahidin sobre el
règim de Kabul i amb la retirada de les
forces soviètiques.

La turbulenta fase següent va ser, a par-
tir de 1992, la d’una guerra civil entre
vencedors mujahidin, de la qual els «àrabs»
van pagar sovint els plats trencats. La ne-
cessitat per a la major part d’ells de reple-
gar-se fora del santuari afgà coincideix lla-
vors amb una repressió dels règims àrabs
que comencen a malfiar-se d’aquells que
imprudentment han enviat o deixat anar a
formar-se a la «Jihad».

L’arribada al poder dels talibans el
1996 trasbalsa una vegada més la situació.
L’acord establert entre Ossama Bin Laden
i el nou règim serà abonat per Aîman al-
Dhawahiri, que decideix, en aquest con-
text, desplaçar el front de la seua vella (i
infructuosa) lluita contra l’enemic estatal
egipci «pròxim» vers un enemic (americà)
certament «llunyà», però que aplega contra
ell un nombre de malcontents que creix ex-
ponencialment. Aquesta darrera fase és la
que dóna el senyal del desplegament «le-
gal» (des del punt de vista dels seus hostes
afgans) de les xarxes internacionals d’Al-
Qaida.

L’episodi afgà –dit altrament, l’ocasió
donada a uns quants milers de joves mu-
sulmans de totes les nacionalitats de parti-
cipar victoriosament en la lluita armada
contra la segona potència mundial de l’èpo-
ca– ha tingut un paper, evidentment (com
ho farà, en certa mesura, la guerra dels
Balcans i, més encara, la de Txetxènia),
molt significatiu en el naixement i l’afir-
mació de la generació Al-Qaida. No per
això podria erigir-se com a factor explica-
tiu únic, ni tan sols central. Encara més
que una simple oportunitat d’entrenament
militar, l’Afganistan facilità simplement el

pas a l’acció d’una sensibilitat de la darrera
generació islamista, proporcionant-li un
terreny favorable, i accelerà la circulació i
l’ascens potencialment transnacional de la
seua estratègia revolucionària. Per damunt
de tot, donà crèdit, a costa de les altres es-
tratègies de l’islamisme contemporani, a
l’eficàcia o simplement a la viabilitat de la
lluita armada contra un dels pilars de l’or-
dre mundial. En efecte, l’embranzida del
«camp del refús», compost per una minoria
de salafís que van esdevenir partidaris de
l’acció armada, ha estat afavorida tant pel
fracàs de les lluites mantingudes dins els re-
cintes «nacionals» (Egipte i Algèria, princi-
palment) com per l’absència d’eixides de les
estratègies legalistes propugnades pels com-
ponents islamistes concurrents, especial-
ment i sobretot els Germans Musulmans.

L’entorn polític particularment conser-
vador de la societat afgana, la proximitat
dels membres fundadors de les xarxes amb
uns moviments (els talibans) nascuts en
aquest entorn, han de ser igualment tin-
guts en compte per a explicar algunes de
les referències d’aqueixos salafís «jihadis-
tes» que encarnen avui la massa cèlebre
«base» de la més mortífera de les resistèn-
cies a les disfuncions profundes de l’ordre
legal del món. ❐
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sociològic de l'època

10 Dominic Keown
Polifonia de la subversió. La veu col·lectiva
de Vicent Andrés Estellés

11 Seyla Benhabib
Diversitat cultural, igualtat democràtica

12 Vicent Salvador
Poesia, ciutat oberta. Incursions en el discurs
poètic contemporani

13 Adolf Beltran
Els temps moderns. Societat valenciana i cul-
tura de masses

14 Alfons Cucó
Roig i blau. La transició democràtica valenciana

15 Pau Viciano
Des de temps immemorial

16 Maria Josep Cuenca
El valencià és una llengua diferent?

17 Francesc Torralba
Identitats vulnerables. Estratègies contra
l’homogeneïtzació
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El 7 d’octubre de 2003 aparegué un
article realment sorprenent a la pàgina
d’opinió del New York Times. N’era l’au-
tora Jenny Strauss Clay, professora de filo-
logia clàssica a la Universitat de Virginia, i
el títol, «The Real Leo Strauss» [«L’autèn-
tic Leo Strauss»]. Una mica més avall de la
meitat de la pàgina hi havia un destacat
que contenia aquestes paraules: «El meu
pare era un professor, no un guru de la
dreta». Escrivia Clay:

Recentment s’han escrit diversos articles
que han presentat el meu pare, Leo Strauss,
com l’eminència grisa dels ideòlges neo-
conservadors que controlen la política ex-
terior d’Estats Units. Se’ns explica que, des
de la tomba on jau fa ja 30 anys, dirigeix
una mena de ‘càbala’ (terme amb inequí-
voques connotacions antisemites) de figu-
res destacades de l’administració Bush que

Leo Strauss i la retòrica
de la guerra contra el terror

Nicholas Xenos

Nicholas Xenos és professor de Ciència Política a la
Universitat de Massachusetts, en Amherst. És autor
de Scarcity and Modernity (Routledge, 1989) i publi-
ca regularment articles en The Nation, Grand Street,
London Review of Books, i altres. Té en preparació un
llibre sobre Leo Strauss i la política exterior nord-
americana que serà publicat per l’editorial Rout-
ledge. Aquest article aparegué a Logos 3.2 (2004) i es
publica amb autorització de l’autor.

aspiren a sotmetre el poble americà al do-
mini d’una elit implacable. No reconec el
Leo Strauss que presenten aquests articles.

Els «articles recents» havien aparegut
en tota una sèrie de revistes i diaris, in-
cloent-hi el New York Times, el Boston Globe,
l’International Herald Tribune, i The New
Yorker. Només en un apareix el terme
‘càbala’. Es tracta de l’article de Seymour
Jersh en The New Yorker, la primera línia
del qual deia: «Ells mateixos, fent broma,
s’anomenen ‘La Càbala’, un petit nucli d’as-
sessors i analistes polítics que tenen ara la
seu a l’Oficina de Plans Especials del Pen-
tàgon». Segons Hersh, aquesta càbala, així
autoanomenada, la dirigeix Abram Schulsky,
«un expert acadèmic en les obres del filò-
sof de la política Leo Strauss».

En l’apologia del seu pare, Clay afir-
mava: «El meu pare no era polític. Era
professor de teoria política, bàsicament a
la Universitat de Chicago». No manca d’im-
portància el fet que Leo Strauss es referís
molt rarament, o no mai, al que ensenyava
com a teoria política, però això és una
altra qüestió sobre la qual tornaré després.
«Era conservador en la mesura que no
pensava que el canvi és necessàriament per
a millor», la qual cosa és una definició més
aviat benevolent del que és un conserva-
dor. «Leo Strauss creia», prosseguia Clay
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En la dignitat intrínseca d’allò polític.
Creia en la democràcia liberal, i la defen-
sava, tot i que no era cec davant els seus
punts febles. Pensava que era la millor for-
ma de govern imaginable, «la darrera mi-
llor esperança». Era enemic de qualsevol
règim que aspiràs a la dominació global.
Menyspreava l’utopisme, en la nostra època
el nazisme i el comunisme, que es basa en
la negació d’un tret fonamental i àdhuc
noble de la naturalesa humana, l’amor
d’un mateix. Els seus heoris eren Churchill
i Lincoln.

Retinguem algunes de les coses que
suren en aquest paràgraf. Hi trobem, per
exemple, la idea de la «dignititat d’allò
polític». Encara hem de saber exactament
què pensava Leo Strauss que era allò
polític, i també què pensava que era la
democràcia liberal i en quin sentit n’era un
defensor. L’ús del terme «règim» per la seua
filla no és del tot innocent, com veurem, i
la idea que Churchill i Lincoln fossen els
seus herois i, d’altra banda, que el nazisme
i el comunisme fossen les coses que abo-
minava, també són qüestions de les quals
ens ocuparem més endavant.

La professora Clay deia també una
cosa que és molt important, i al capdavall
la raó per la qual la qüestió plantejada té
un interès que va molt més enllà de l’es-
trictament acadèmic:

El fet és que Leo Strass assumia l’existència
d’una diversitat de lectors, però tenia prou
confiança en els seus autors per a suposar
que aquests serien així mateix conscients
del fet que tindrien una diversitat de lec-
tors. Els antics sabien que alguns dels seus
lectors només voldrien veure confirmats
els seus prejudicis i opinions. Però uns al-

tres potser desitjarien accedir a idees noves
i fins i tot a idees no convencionals, impo-
pulars. Per la meua banda, pense que el
redescobriment pel meu pare de l’art d’es-
criure per a diferents menes de lectors serà
el seu llegat més durador.

Els qui van ser estudiants amb Strauss
són conscients de la impressió que causa la
seua admiració pel mestre. Allen Bloom
era el més conegut d’aquests estudiants
gràcies a la diatriba antiigualitària de
1987, The Closing of the American Mind,
que fou un èxit de vendes, i més recent-
ment per haver estat «descobert» pel seu
vell amic Saul Bellow en la novel·la Ra-
velstein. En l’elogi del seu antic mestre,
publicat després de la mort de Strauss,
Bloom afirmava que «aquells que el conei-
xíem hi veiem una capacitat intel·lectual i
una coherència i propòsit de vida, una
barreja tan rara dels elements humans que
conformen una expressió harmoniosa de
virtuts morals i intel·lectuals, que és molt
fàcil que les evocacions que en fem provo-
quen l’escepticisme o sonen ridícules als
qui mai no han tingut contacte amb una
persona de les seues qualitats».1 L’estra-
tègia retòrica de Bloom d’apropiar-se una
crítica projectada –l’admiració afalagadora
dels straussians pel seu mestre, tot donant-
li la volta– té també l’efecte de definir un
«grup extern» que no sap avenir-se amb el
«grup intern» que ha tingut contacte amb
la veritat, la qual cosa és un altre tret de
l’estil i la substància característics dels
straussians.

És en part l’aura que emana de Strauss
allò que dóna credibilitat a les sospites de
conspiració quan els straussians estan em-
bolicats en qualsevol cosa, si és realment
això el que la gent sospita. Més en parti-
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cular, el paper tan destacat que es dóna a
la idea d’un fundador carismàtic al si de la
congregació straussiana explica el fet que
tot plegat comence a tenir l’aspecte d’un
culte.

Qui era Leo Strauss? Nascut a Ale-
manya el 1899 i mort als Estats Units el
1973, havia pertangut, com molts altres
intel·lectuals jueus alemanys de la seua ge-
neració, a grups de la joventut jueva du-
rant la dècada de 1920. Els grups en què
participà estaven inspirats sobretot pel
moviment de la joventut de caire naciona-
lista alemany. En el cas de Strauss, admi-
rava el sentit d’unitat espiritual que es difo-
nia en aquests grups de joventut alemanys
i allò que hi trobava atractiu era aquesta
mena d’element nacionalista o espiritual.
Escriví un llibre sobre Spinoza, publicat el
1930, i el 1932 abandonà Alemanya amb
una beca de la Fundació Rockefeller per a
investigar sobre Thomas Hobbes a París i
Londres. Es trobava, doncs, a París quan
els nazis arribaren al poder. Però cal no
confondre Strauss amb els refugiats anti-
nazis que aviat començaren a arribar a la
capital de França, perquè en aquella època
Strauss era un antiliberal compromés, en
el sentit alemany d’antiliberal, que vol dir,
entre altres coses, antiparlamentari. Així,
el 1932 escriví una llarga ressenya d’un
llibre del jurista i teòric de la política ale-
many Carl Schmitt, El concepte d’allò polí-
tic, on aquest exposava la idea que el nucli
del problema polític és la distinció entre
amic i enemic. Schmitt fou posteriorment
membre del Partit Nazi i una figura pro-
minent de l’organització dels juristes del
Tercer Reich. En la seua ressenya, Strauss
criticava Schmitt des de la dreta política.
Afirmava que «la crítica que elabora

Schmitt contra el liberalisme... només pot
ser completada si hom se situa en un ho-
ritzó que ultrapassa el liberalisme. És en
aquest horitzó que Hobbes marca el fona-
ment del liberalisme. Una crítica radical
del liberalisme, així doncs, només és pos-
sible sobre la base d’una comprensió ade-
quada de Hobbes».2 El seu argument és
que, en la crítica del liberalisme, Schmitt
treballava encara dins dels límits de la so-
cietat liberal, perquè el liberalisme havia
esdevingut tan dominant que era difícil
veure-hi res més enllà, raó per la qual calia
retornar a Hobbes per veure què hi havia
abans. Allò que hi havia abans era una per-
cepció molt forta de les dicotomies abso-
lutes entre bé i mal. Hobbes representa per
a Strauss la fonamentació del liberalisme i
el modernisme sobre la base que aquestes
idees de bé i mal són nominalistes. No
existeix res més que el nostre judici sobre
l’un i l’altre. Strauss afirmava, doncs, que
cal anar més ençà del liberalisme per a en-
llaçar amb el tipus de distincions absolutes
sobre les quals Schmitt tractava de fona-
mentar allò polític.

La ressenya del llibre de Schmitt per
Strauss és bastant coneguda pels estudio-
sos, però el document més cridaner del pe-
ríode primerenc de Strauss és una carta
que li escrigué pel maig de 1933 a Karl
Löwith. Strauss escrivia a Löwith, cinc
mesos després del nomenament de Hitler
com a canceller i un mes després de la pro-
mulgació de les primeres lleis antijueves,
que «del fet que Alemanya haja tombat
cap a la dreta i ens haja expulsat», referint-
se als jueus, «no se segueix, sense més, que
hàgem de rebutjar en conseqüència els
principis de la dreta. Ben al contrari, no-
més sobre la base dels principis de la dreta
–feixistes, autoritaris, imperials [subratllat
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en l’original]– serà possible protestar d’una
manera digna, sense invocacions ridícules
i penoses als ‘drets inalienables de l’home’,
contra aquesta vulgar no-entitat». La vul-
gar no-entitat era el Partit Nazi. En altres
paraules, en aquesta carta atacava els nazis
des de la dreta. Deia també que havia estat
llegint els Comentaris de Juli Cèsar i que
trobava encertada la sentència de Virgili
segons la qual «sota el govern imperial els
sotmesos estan protegits i els poderosos
amansits». I concloïa dient: «no hi ha cap
raó per a humiliar-se davant la creu, ni tan
sols davant la creu del liberalisme, mentre
reste al món ni que siga un bri de la llum
del pensament romà. I, a més, millor que
qualsevol creu és el gueto».

Al cap de dos mesos, pel juliol de 1933,
escrigué a Schmitt –és clar que no s’havia
assabentat que Schmitt havia ingressat al
Partit Nazi o semblava no entendre del tot
el sentit i l’abast de l’antisemitisme del
règim– per demanar-li una recomanació
amb vista a establir contacte amb Charles
Maurras, el dirigent dretà catòlic d’Action
Française. El que suggereix tot plegat és
que als anys trenta Strauss no era un antili-
beral en el sentit que entenem normal-
ment avui per «antiliberal», sinó un anti-
demòcrata en un sentit fonamental, un
veritable reaccionari. Strauss era algú que
volia retornar a una època anterior, preli-
beral, preburgesa, de sang i fetge, de do-
minació imperial, de govern autoritari, de
pur feixisme. Com Schmitt, allò que Strauss
odiava del liberalisme, entre altres coses,
era la seua incapacitat per a fer judicis ab-
soluts, la seua incapacitat per a actuar. I,
com Schmitt, cercava una via de sortida
en una mena de decisionisme preliberal.
Diria que la seua descripció dels principis
feixistes, autoritaris, imperials, retrata acu-

radament el projecte imperial actual d’Es-
tats Units. Per això, l’examen dels elements
constitutius de la teoria política de Strauss
ajuda a copsar trets rellevants de la situació
actual, més enllà de qualsevol influència
straussiana directa, tot i que alguna cosa
d’això hi ha.

El 1935 Strauss publicà un llibre sobre
Hobbes i un altre llibre intitulat Philoso-
phy and Law. Aquest darrer, sobre Maimò-
nides i altres temes jueus, és el llibre en
què anunciava el descobriment del que
anomenava «l’oblidat art d’escriure», al
qual feia referència la filla. Això volia dir
escriure per a diferents tipus de públic
simultàniament. Strauss havia treballat so-
bre Maimònides i havia arribat a la con-
clusió que, per a entendre’l, havia d’enten-
dre els autors a què al·ludia, i això el va
conduir a Alfarabi, el filòsof islàmic me-
dieval. En aquests autors i en Maquiavel i
Spinoza, i en darrer terme en Plató, Strauss
creia haver descobert quelcom que tenia a
veure amb la manera d’escriure. En una
presentació oral, titulada «Retent comp-
tes», gravada poc abans de la seua mort,
deia: «Vaig arribar a una conclusió que
puc exposar sota la forma d’un sil·logisme:
la filosofia és l’intent de substituir l’opinió
pel coneixement, l’opinió és l’element de
la ciutat, per tant la filosofia és subversiva,
per tant el filòsof ha d’escriure d’una ma-
nera que semble que vol millorar i no sub-
vertir la ciutat». És a dir, el filòsof ha
d’amagar allò que realment està fent.

En altres paraules, la virtut del pensament
del filòsof és un cert tipus de mania [deliri
inspirat], mentre que la virtut del discurs
públic del filòsof és la sophrosyne [discreció
o moderació]. La filosofia és, com a tal,
transpolítica, transreligiosa i transmoral,
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però la ciutat és i ha de ser moral i religio-
sa... Per a il·lustrar aquest punt es pot dir
que l’home moral, l’home merament mo-
ral, el kalosgathos en el sentit comú del
terme [és a dir, l’home bo], no està més a
prop del filòsof que un home de la dubtosa
moralitat d’Alcibíades.3

El que es dóna a entendre ací és que la
filosofia ha de ser sempre subterrània, ha
d’amagar-se d’alguna manera perquè la
filosofia tracta de la veritat mentre que la
societat es basa en l’opinió i la veritat sub-
verteix l’opinió. Això és la base del que
Strauss anomena una «política filosòfica».
En el llibre On Tyranny, sobre el qual tor-
narem més avant, diu:

Què vol dir, doncs, la política filosòfica?
Vol dir satisfer la ciutat deixant clar que els
filòsofs no són ateus, que no profanen tot
allò que és sagrat a la ciutat, que veneren
allò que venera la ciutat, que no són sub-
versius, en un mot, que no són uns aventu-
rers irresponsables, sinó bons ciutadans i
fins i tot els millors ciutadans. Aquesta és
la defensa que la filosofia ha necessitat
sempre i a tot arreu, siga quin siga el règim
imperant.4

Els filòsofs han de convèncer la ciutat
que no són subversius. Això implica que
filòsofs com Maimònides i els altres a què
es refereix escrivien almenys per a dos pú-
blics diferents. A un públic s’adreçava l’a-
nomenat significat exotèric dels seus tex-
tos, que era el nivell edificant i superficial,
mentre que a l’altre públic s’adreçava un
significat esotèric, que es troba incorporat
al text però que només algunes persones
són capaces d’entendre. Aquest «descobri-
ment» és el que la seua filla diu que fou la

seua aportació duradora. Si bé es pot ad-
metre que alguns autors amaguen fins a
cert punt la seua intenció real, Strauss va
elevar aquesta observació a una forma d’art
o pensava que havia estat elevada a una
forma d’art pels autors que havia analitzat.

Un element que em sembla molt inte-
ressant, quant a això, és que mentre que
va definir amb molta claredat aquesta
qüestió a mitjan anys trenta, en el seu es-
tudi sobre Alfarabi i Maimònides, ell
mateix no va començar a escriure d’aques-
ta manera fins que no vingué als Estats
Units, el 1936. Aquest és un aspecte de
Strauss que se sol considerar massa de pas-
sada. La qüestió, plantejada en termes crus,
és la següent: per quina raó començà Strauss
a escriure d’aquesta manera esotèrica/
exotèrica precisament quan arribà a una
societat «oberta», als Estats Units? S’ha
afirmat sovint que el descobriment de
Strauss cal situar-lo en el context del règim
nazi i la repressió que comportava, però
això no explica per què hauria abraçat
aquesta manera d’escriure precisament
quan es traslladà als Estats Units. A parer
meu, la posició política de Strauss, que
exposà en la carta a Löwith i en la ressenya
de Schmitt, no va canviar mai en els seus
trets essencials, però quan arribà als Estats
Units hagué de donar-ne una presentació
més prudent. Les crítiques de Strauss a les
societats liberal-democràtiques no s’atura-
ven en el liberalisme, sinó que anaven tot-
hora al nucli mateix. Dit d’una altra ma-
nera, era molt més reaccionari d’allò que
molts crítics actuals pretenen.

La idea d’una escriptura esotèrica i
exotèrica significa que cal llegir els autors,
com diu Strauss, «entre línies». Amb
aquesta finalitat Strauss desenvolupà una
sistema molt elaborat de lectura, que in-
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cloïa silencis, coses que no figuraven al
text i errors obvis o punts temàtics que
semblen eixir del no-res. No vull apro-
fundir massa aquesta concepció de l’es-
criptura, però per a caracteritzar-la una
mica cal dir que Strauss afirmava que els
grans llibres foren escrits per autors que
tenien un control complet i total dels seus
textos. Així, no hi havia errades, ni falsos
començaments, tot hi era molt travat i be-
llament construït, de manera que l’iniciat
podia agafar-se a petites errades, a petites
obertures del text, i trobar-hi accés. El ma-
teix Strauss adoptà un sistema que consis-
tia a usar un gran nombre de notes al peu i
referències interrelacionades i a citar per-
sones la posició de les quals no acceptava
obertament però que deixava entendre
que assumia a partir d’altres claus del text,
entre altres tècniques. Es fa gairebé impos-
sible d’evitar el terme talmúdic a l’hora de
descriure la manera com llegia i, després,
escrivia els llibres. Dos dels seus llibres són
particularment instructius.

*    *     *

Strauss publicà On Tyranny el 1948.
Aquest llibre, força complex, consistia en
la traducció del diàleg de Xenofont, Hieró,
conegut també com Tyrannicus, un obra i
un autor que Strauss considerava injusta-
ment ignorats pels estudiosos moderns,
juntament amb un assaig d’interpretació
que en part el descodifica i en part hi afe-
geix una capa, o unes capes, de significa-
cions relacionades. Al començament del
seu comentari Strauss diu que la ciència
social contemporània no és capaç d’iden-
tificar l’autèntica tirania a què s’enfronta.
D’allò que anomena la forma moderna de
tirania, diu:

No cal gaire observació i reflexió per a ado-
nar-se que hi ha una diferència essencial
entre la tirania analitzada pels clàssics i la
de la nostra època. A diferència de la tira-
nia clàssica, la tirania contemporània té a
la seua disposició la «tecnologia» i les
«ideologies»; més en general, pressuposa
l’existència de la «ciència», és a dir, d’una
interpretació particular, o d’un tipus, de
ciència. A la inversa, la tirania clàssica, a
diferència de la moderna, es trobava, real-
ment o potencialment, davant una ciència
que no estava destinada a «la conquista de
la natura» o a ser popularitzada i difosa.
Tot això deixa ben clar que no es pot en-
tendre el caràcter específic de la tirania
moderna si no s’ha entès aquesta forma
elemental, i en un cert sentit natural, de la
tirania que és la tirania premoderna. L’es-
trat bàsic de la tirania moderna roman, a
tots els efectes pràctics, inintel·ligible per a
nosaltres si no girem els ulls a la ciència
política dels clàssics.5

Pel que fa a l’estructura d’aquesta cièn-
cia política, que considera una part de la
filosofia, afirma que «la retòrica socràtica
constitueix un instrument indefugible de
la filosofia; la seua finalitat és de menar els
filòsofs potencials a la filosofia, formant-
los i alliberant-los alhora de les seduccions
que entrebanquen l’esforç filosòfic, al ma-
teix temps que evita l’accés a la filosofia
d’aquells que no hi estan preparats».
Strauss assenyala tot seguit:

L’experiència de la generació present ens ha
ensenyat a llegir la gran literatura política
del passat amb uns altres ulls i expectatives
diferents. Les lliçons potser no deixaran de
tenir algun valor per a la nostra orientació
política. A hores d’ara ens trobem cara a
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cara amb una tirania que comporta l’ame-
naça d’esdevenir, gràcies a la «conquista de
la natura» i en particular de la natura hu-
mana, el que mai no esdevingué cap altra
tirania: perpètua i universal. Davant l’es-
pantosa alternativa que l’home, o el pen-
sament humà, haja de ser col·lectivitzat bé
d’un sol cop i sense pietat bé a través d’un
procés lent i amable, ens veiem obligats a
preguntar-nos si podem escapar d’aquest
dilema. Cal considerar, doncs, les condi-
cions elementals i no invasores de la lliber-
tat humana.6

L’advertiment de Strauss que la societat
moderna s’encamina cap a una tirania no
s’adreçava només contra Hitler i Stalin,
contra el feixisme i el comunisme; està
parlant del desenvolupament de la civilit-
zació occidental en general: la difusió de
la ciència i la tecnologia modernes, l’ex-
tensió de l’educació a tota la societat, el
fonament de les aspiracions democràti-
ques en la idea de la sobirania popular.
Això és el començament i la fi d’una certa
idea d’allò polític, d’una certa relació amb
el món que Strauss voldria revigoritzar. La
tirania de què parla quan escriu el 1948 és
la tirania que experimenta, o pensa que
experimenta, a Occident. És sota l’ame-
naça d’aquesta tirania que adopta la forma
dual d’escriure i aquest llibre en consti-
tueix, en si mateix, el gran exemple.

L’altre text, o recull de textos, d’aquest
període que ens interessa ací és el titulat
Persecution and the Art of Writing. Fou pu-
blicat el 1952, però la majoria dels assaigs
que conté foren escrits als anys quaranta.
Sobre la literatura de múltiples significats
diu: «El fet que fa possible aquesta litera-
tura es pot expressar amb l’axioma segons
el qual els homes irreflexius són lectors

descurats, i només els homes reflexius són
lectors curosos».7 Òbviament, Strauss es-
criu per a lectors curosos; els lectors des-
curats deixaran de banda els seus textos a
partir d’un moment determinat. En el
mateix llibre, hi escriu: «L’actitud que la
gent adopta envers la llibertat de discussió
pública depèn decisivament d’allò que
pensa sobre l’educació popular i els seus
límits. Parlant en general, els filòsofs pre-
moderns foren més tímids en aquest as-
pecte que els filòsofs moderns».8 Ací, una
vegada més, Strauss s’identifica amb els
filòsofs premoderns, la qual cosa vol dir que
la seua actitud envers l’educació popular
és completament negativa. Tota l’orien-
tació de Strauss, en aquest context, és una
crítica de la modernitat occidental. Això
es fa especialment visible a la fi del passat-
ge suara citat. Hi escriu:

Aquells als qual s’adrecen realment aquests
llibres [els llibres esotèrics] no són ni la
majoria no filosòfica ni el perfecte filòsof
com a tal, sinó els joves que poden esde-
venir filòsofs: els filòsofs potencials han de
ser menats pas a pas des dels punts de vista
populars, que són indefugibles per a qual-
sevol propòsit pràctic o polític, cap a la ve-
ritat que és merament i purament teorèti-
ca, guiats per certes figures inoportunament
enigmàtiques en la presentació de l’ense-
nyament popular [és a dir, exotèric] –com
ara l’obscuritat del pla, contradiccions,
pseudònims, repeticions inexactes d’afir-
macions anteriors, expressions estranyes,
etc. Aquesta mena de trets no pertorbaran
el son d’aquells als quals els arbres impe-
deixen de veure el bosc, però actuaran com
a esculls que fan espavilar-se als qui poden
veure’l. Tots els llibres d’aquesta mena
deuen la seua existència a l’amor del filòsof
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madur pels cadells de la seua raça, pels
quals vol ser estimat al seu torn. Tots els
llibres esotèrics són «discursos escrits per
causa d’amor».9

Aquest darrer comentari és un dels sig-
nificats de l’«amor d’un mateix» de què
parlava Jenny Strauss Clay.

*   *   *
Tornant ara a la biografia, cal dir que

Strauss arribà als Estats Units, obtingué
una plaça de professor a la New School
–la filla diu que fou abans que res un pro-
fessor, però només començà a ensenyar
quan tenia trenta vuit anys i ací als Estats
Units– i posteriorment, el 1949, es traslla-
dà a Chicago com a professor de filosofia
política. La filla diu que ensenyava teoria
política, però Strauss no digué mai això;
ensenyava filosofia política. Tal com Strauss
l’entenia, la filosofia política és la cara que
presenta la filosofia davant el públic. És la
manera com els filòsofs s’adrecen al públic
per convèncer-lo que no són subversius
alhora que hi inclouen un altre tipus de mis-
satge adreçat als qui l’entendran. Strauss
fou professor a Chicago durant vint anys.
És ací on consolidà la seua reputació.

Això vol dir que Strauss assolí influèn-
cia acadèmica als Estats Units. Fins ales-
hores s’havia limitat a comentar llibres. A
Chicago començà a tenir estudiants, i a
ensenyar-los les tècniques de la seua prò-
pia escriptura, i potser sobretot la ironia.
Però per a Strauss allò que diuen els filò-
sofs els uns als altres, als seus amics, en la
conversa fora de l’espai públic, és una
cosa; una altra de ben distinta és allò que
diuen quan escriuen per a qualsevol grup
de fora. La distinció exotèric/esotèric
s’aplica només a l’escriptura, i així trobem
estudiants de Strauss que evoquen les con-

verses que hi mantenien a classe, la qual
cosa vol dir que els estudiants de Strauss
tenien un coneixement privilegiat que no
tenien els qui no ho eren. Així, hom co-
mença a veure una mena de xarxa cons-
truïda al voltant d’aquest centre carismà-
tic, en el qual la veritat es diu en petits
grups i en els seminaris i després es tras-
llada, per procediments secundaris diver-
sos, a grups més amplis.

Al marge de l’activitat docent, a la Uni-
versitat de Chichago Strauss va posar hà-
bilment la seua atenció en les lluites al si
de l’acadèmia, més que no en les lluites en
l’espai popular, polític. Ben situat en un
departament de ciència social, començà
atacant la ciència social per la seua neu-
tralitat quant a valors. Amb els seus col·la-
boradors dirigia els seus embats contra
alguns elements de la societat contem-
porània a través de la seua suposada repre-
sentació en la ciència social i altres disci-
plines, però no ho feia obertament, com
un atac directament polític. A més, tot
plegat es feia d’una manera que semblava
que ell i els seus estudiants i amics estaven
defensant al mateix temps els principis de
la societat liberal-democràtica. Aquest
combat col·lectiu fou un altre element en
la formació d’una xarxa straussiana, que
s’ha mantingut després de la mort de Strauss
bàsicament a través d’atacs a l’anomenat
multiculturalisme i al postmodernisme.

Aquesta xarxa és una cosa verament
sorprenent. Qualsevol teòric polític o
qualsevol que haja tingut relació amb els
departaments de ciència política l’ha vist
en acció. Molt abans d’atraure l’atenció
pública, els straussians eren sovint ridicu-
litzats pels seus aires de culte: parlaven i
escrivien tots igual, escrivien de manera
repetitiva els mateixos llibres sobre els ma-
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teixos temes, es vestien igual, eren quasi
tots homes, anaven a les mateixes escoles,
coses així. Fou així un shock descobrir que
Leo Strauss podia haver esdevingut un
dels teòrics més influents dels darrers cin-
quanta anys, als Estats Units, pel que fa a
l’exercici del poder polític.

Si els straussians fossen només una es-
cola acadèmica entre altres, seria una cosa.
Però a mitjan dècada de 1980 alguns co-
mentaristes s’adonaren de sobte que aquests
havien començat a seguir l’exemple dels seus
veïns acadèmics liberals en el camí cap a
Washington. En aquell temps es va fer palès
que alguna cosa estranya estava passant en
l’administració Reagan. El primer signe d’això
va ser un article de Stehphen Toulmin, un
historiador de la ciència, a la New York
Review of Books, el 1984. Es tractava d’una
ressenya d’un llibre sobre Margaret Mead.
Toulmin assenyalava Mead com un exem-
ple, amb el qual comparava el staff de pla-
nificació política del Departament d’Estat
d’aleshores, on segons ell hi havia més
gent familiaritzada amb els escrits de Leo
Strauss que amb les cultures amb les quals
havia de tractar el Departament d’Estat.

Probablement era ben poca la gent que
tenia idea de què estava parlant fins que
Nathan Tarcov, professor de la Universitat
de Chichago i antic deixeble de Strauss,
publicà una carta a la Review perquè s’ha-
via reconegut en la descripció de Toulmin
i tractava de defensar-se a si mateix i
l’equip de què formava part. Dos anys
després, l’especialista en clàssiques F. M.
Burnyeat, en un altre article a la New York
Review, que possiblement és encara el mi-
llor treball sobre els straussians, tornà al
tema amb una crítica absolutament rigo-
rosa dels escrits de Strauss i de tota la base
de l’escola straussiana. Burnyeat abordava

aquesta problemàtica no precisament per-
què fos una qüestió acadèmica, sinó
perquè era conscient que hi havia straus-
sians molt influents a Washington. En
l’administració Reagan hi havia Tarcov,
Carnes Lord, membre de l’equip de la Se-
guretat Nacional, i Paul Wolfowitz. Més
endavant William Kristol i Carnes Lord
formarien part del gabinet del vicepresi-
dent Dan Quayle. Sens dubte, els straus-
sians s’alineaven amb elements de la dreta
del Partit Republicà.

Els straussians han tingut presència a
Washington al llarg de vint anys. En algun
sentit donen peu a la crítica que són un
culte o una conspiració per l’activitat de
xarxa que desenvolupen, per les rèpliques
resoltes i per l’ús d’un cert tipus de codi
lingüístic. (Per exemple, quan Strauss es
referia a la teoria d’algú, en deia la seua
ensenyança, i aquest mateix terme el fan
servir els straussians.) Strauss i els seus se-
guidors utilitzen un llenguatge estilitzat, i
de vegades arcaic. Una part d’aquesta ter-
minologia ha entrat a formar part de la
retòrica de la guerra contra el terror.

El cas més eloqüent d’això és l’ús que
fa l’administració del terme règim. Alguna
gent s’estranyava i no sabia què volia dir
allò del canvi de règim, però no hi hauria
hagut sorpresa si haguessen estat familia-
ritzats amb els escrits de Strauss o dels
straussians. Règim és el terme que feia ser-
vir Strauss com a traducció del grec poli-
teia, una categoria aristotèlica, que segons
Strauss significa –i significa més o menys
en Aristòtil– la forma d’una ciutat; és a
dir, la seua essència com a quelcom de di-
ferent dels humans sense formar, la matè-
ria, que la ciutat forma. En el llibre tercer
de La política Aristòtil sosté que hi ha ti-
pus diferents de règims polítics –democrà-
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cies, aristocràcies, i així successivament– i
que en cada cas si es passa d’un a un altre,
hom canvia essencialment; canvia la seua
forma per esdevenir una altra cosa. I els
ciutadans són també diferents, són can-
viats –el ciutadà d’una democràcia no és
ciutadà en una aristocràcia– de manera
que es produeix una transformació total
de l’essència de la ciutat, una transforma-
ció formal. Així, Strauss escriu que «un
canvi de règim transforma una ciutat do-
nada en una altra ciutat», en alguna de
totalment diferent. Parlar d’aquesta mane-
ra del «canvi de règim», un terme relativa-
ment nou en el discurs de les relacions in-
ternacionals, indicava una transformació
total del model de la societat en qüestió
més que no pas un simple canvi de govern
en un sentit limitat. Això va tenir efectes
immediats en la política envers Iraq.

Però per a Strauss el fet rellevant en l’ús
d’aquest terme era que, des de la seua pers-
pectiva, condueix necessàriament a la qües-
tió de la ciutat «millor». Strauss pensava
que si hom parla de formes fonamental-
ment diferents, necessàriament cal com-
parar aquestes formes, i la comparació
condueix a un judici quant al tipus millor
o pitjor de ciutat. Això es veu, també, en
el discurs d’ara. D’una banda, l’adminis-
tració Bush diu sempre que no fa judicis;
d’una altra, queda clar que hi ha una for-
ma preferida de la transformació que vo-
len dur a terme, i en diuen democràcia li-
beral: una combinació d’economia de
mercat i institucions polítiques represen-
tatives. Aquesta idea de règim és, així, un
cas ben clar de la influència straussiana en
la retòrica del govern i el pensament que
hi ha al darrere. De fet, William Kristol ha
al·ludit a la idea de règim com un exemple
de la influència de Strauss.10

Un altre element important és el tòpic
sobre «el mal i el bé». William Kristol i
Robert Kagan poden ben bé servir-nos
com a referència per a entendre-ho. Amb-
dós autors publicaren el 1996 a Foreign
Affairs l’article «Towards a Neo-Reaganite
Foreign Policy». Hi defensaven que era
essencial que els conservadors tornassen a
posar els judicis morals al centre de la po-
lítica exterior nord-americana, com havia
fet Ronald Reagan amb la idea de l’imperi
del mal. Carnes Lord, a qui m’he referit
més amunt i que ara és professor al U.S.
Naval College i que fou membre de l’ad-
ministració Reagan i de l’equip de Quayle,
així com traductor d’Aristòtil, publicà el
1999 un article en el qual argumentava
que la crisi del liberalisme, tal com l’ente-
nia ell, era una crisi de la classe política,
dels dirigents d’aquest país. Criticava du-
rament el programa del que anomenava
«multiculturalisme» tant en política inter-
na com exterior perquè, en la seua opinió,
el país havia perdut el rumb.

Els straussians són crítics obstinats del
que anomenen multiculturalisme, al món
acadèmic i a la societat en general. Lord
atacava la suposada hegemonia del multi-
culturalisme al si de la societat nord-ame-
ricana i les seues manifestacions en la polí-
tica interior i també exterior. Així doncs,
segons ell, calia fer un esforç per «aturar
el declivi de l’educació, i fer reviscolar el
sentit de la ciutadania i de la responsa-
bilitat cívica i restaurar institucions nacio-
nals vitals com les forces armades». Temia
que si en el futur immediat hi havia una
crisi i el president cridava a fer sacrificis,
no hi trobaria el ressò adequat. D’aquesta
manera, els straussians parlaven ja de la
necessitat d’infondre un llenguatge moral
a la política exterior durant les adminis-
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tracions de Bush i de Clinton. Per des-
comptat, això es dugué a terme després de
l’11 de Setembre.11

En aquest context, un article d’opinió
publicat per William Bennett al Wall Street
Journal el setembre de 2002, «Teaching
September Eleven», és vertaderament re-
marcable. Bennett hi escrivia: «La resposta
adequada a l’11 de Setembre comença
amb la claredat moral, amb una claredat
que anomena al mal pel seu nom, i que re-
cupera per al nostre lèxic termes com ara
mal, fals i dolent. L’11 de Setembre exigeix
també que definim el que és bo, just i
vertader. Aquell dia de foscor veié també
llampecs de coratge, honor i sacrifici. Cal-
dria destacar això, que tothom ho veiés, per-
què són també lliçons duradores». Aquesta
mena de categories, el coratge, l’honor, són
categories preburgeses, aristocràtiques, i
encaixen totalment amb el tipus de com-
portament que Strauss atribueix als «se-
nyors». Strauss considerava que el món es
dividia en tres apartats: hi havia els vul-
gars, hi havia els senyors i hi havia els savis.
L’honor i el coratge són les virtuts dels
senyors; la virtut dels savis és la saviesa. El
savi necessita els senyors per a governar. I
els senyors, aquesta elit, no operen amb les
categories de la saviesa, sinó amb les vir-
tuts simples que són capaços d’entendre i
de posar en joc.

Un altre element de la retòrica de l’ad-
ministració és, per descomptat, la divisió
del món en amics i enemics. Strauss deia
que el camí del filòsof és el camí de Sò-
crates; la recerca de la saviesa, del bé en si
mateix. Però el camí del món és el camí de
Trasímac. I la defensa de la justícia que
fa Trasímac en la República de Plató és que
la justícia vol dir ajudar els amics i atacar
els enemics. Aquesta és, de fet, la brúixola

moral que adopten els straussians en aquest
món. Explica, en part, la xarxa que han
construït. I quan els amics són filòsofs,
doncs molt bé, però si no ho són, què hi
farem: així és com funciona el món, ajudes
els amics i ataques els enemics. És una for-
ma de realisme, però és realisme a favor
dels interessos ocults de la saviesa. Per des-
comptat, aquesta actitud i aquest llenguat-
ge no provenen només de Strauss, però és
molt cridaner fins a quin punt el govern,
sobretot, ha dividit el món en amics i ene-
mics d’ençà de l’11 de Setembre. Així veu
el món aquest govern, i fa tot el que pot
pels seus amics, siga quin siga el règim que
tinguen, i fa tot el que pot als seus enemics,
o el que el govern percep com a enemics, a
dins i a fora.

L’element més arter de l’estructura re-
tòrica actual és la tirania. Com en el cas
del concepte de règim, sobta d’allò més la
ubiqüitat d’aquest terme a hores d’ara.
Fins no fa gaire no s’utilizava el concepte
de tirania en el discurs polític. La ciència
política acadèmica i el discurs polític pú-
blic feien servir termes com ara autorita-
risme, dictadura o despotisme per a des-
criure les diferents formes de dominació
política al llarg del darrer segle. Per a la
segona meitat d’aquest segle s’hi va afegir
la categoria de totalitarisme. Malgrat els
esforços de Strauss el 1948, sols ara ha en-
trat la tirania en el lèxic dels redactors de
discursos, i sembla clar que alguna cosa hi
han tingut a veure els seus seguidors.

Aquesta és la part més complicada del
pensament de Strauss i la més important
per a la comprensió de la situació política
actual. En el fragment citat més amunt,
Strauss es referia a una interpretació antiga
de la tirania, que contrastava amb una
problemàtica tirania moderna. En la inter-
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pretació antiga, que és la interpretació
amb la qual voldria identificar-se, l’home
savi pot influir en una tirania perquè puga
assolir la millor forma possible. És a dir, hi
ha tiranies i tiranies; n’hi ha que són real-
ment dolentes i n’hi ha que són relativa-
ment bones. Les bones són aquelles en què
el tirà governa benèficament per als seus
súbdits, però ho fa més enllà de la llei. I
Strauss diu en el seu llibre, a través de les
paraules de Xenofont, l’autor del Hieró,
que el govern d’un tirà bo és millor que el
mal govern sota la llei, per la qual cosa el
govern tirànic pot ser superior al govern
constitucional o al d’unes elits polítiques
foraviades. Fet i fet, Strauss no es mostra
totalment hostil a la noció de tirania. És
hostil a la idea moderna de tirania, que
descriu en els passatges citats anteriorment
i que Strauss explica més a fons en la res-
posta a la recensió que va fer Alexandre
Kojève del seu llibre.

Des de la perspectiva postnietzscheana
de Strauss, la forma moderna de la tirania
condueix necessàriament a l’extinció de
l’experiència, a l’anomenat «últim home».
La societat deixa de ser interessant quan
està amarada de la tecnologia i la ciència i
d’un nivell generalitzat d’educació. En re-
sulta aquesta pèrdua d’experiència que
Tocqueville anticipà ja, en part, a propòsit
de les societats democràtiques i contra la
qual Nietzsche protestava amargament.
Strauss mantenia l’esperança, en aquestes
condicions, d’alguna forma de rebel·lia,
d’actes de coratge i honor que capgirarien
la tendència, aquesta anomenada tirania.
Per a Strauss la tirania és un problema en
el sentit modern, però no en l’antic, i afe-
giria que la seua admiració per Churchill i
Lincoln prové del fet que, d’alguna mane-
ra, reflecteixen la idea antiga del tirà, espe-

cialment Lincoln, que deixà de banda els
imperatius de la Constitució durant la
Guerra Civil.

Els straussians s’estimen Lincoln, i se
l’estimen per dues raons, una de les quals
és que Lincoln no dubtava a deixar de cos-
tat la llei quan estava convençut que calia
fer-ho. Però també el veneren perquè te-
nia una idea clara de la conveniència de
bastir una mitologia sobre la identitat ame-
ricana, una mitologia patriòtica. Lincoln
digué en el discurs del Liceu, el 1838, que
els qui havien viscut directament la lluita
per l’establiment del país durant la Revo-
lució, la generació que la va fer, estava en
vies d’extinció, i que les generacions futu-
res havien de reviure aquesta experiència a
través dels mites i les històries que els par-
larien d’aquesta generació fundadora. I això
és el que fan els straussians amb la cultura
americana, sobretot amb el mite dels Pares
Fundadors, la idea d’una elit aristocràtica
que creà el país i els seus procediments.
Lincoln és una figura molt important per-
què va recórrer a mesures tiràniques quan
convenia i perquè volia restaurar, en un
sentit mític, les virtuts heroiques.

Quant a Churchill, que també fou en
un cert sentit un tirà, la qüestió és una
mica diferent. Churchill resistí a Hitler, i
Hitler és la representació del tipus dolent
de tirà. És indestriable de la idea straus-
siana dels vulgars la consideració que hi ha
lectors irreflexius, els quals tanmateix po-
den veure coses, que hom pot construir
imatges –Strauss deriva això del concepte
de mentida noble de Plató–, que és més
fàcil per a la gent veure construccions i
copsar a través d’aquestes construcions els
principis que hi ha al darrere. I el tret im-
portant de Churchill era la seua imatge
com a figura que representa aquesta oposi-
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ció. Hom pot llavors suscitar la qüestió del
bé i el mal a partir d’aquesta figura con-
frontada amb Hitler, i etiquetar Hitler
com el mal i Churchill com el bé. Llavors
ja està plantejada la dialèctica entre bé
i mal, que és tan important per a Strauss, i
un element tan fonamental del que ente-
nia que era allò polític, és a dir, que tracta
de lluita, d’aquesta mena de confrontació.
Així, quan Jenny Strauss Clay diu que el
seu pare s’oposava a tota mena d’utopis-
mes, i després n’esmenta el nazi i el comu-
nista, cal dir que la cosa va molt més enllà.
Per a alguns hi ha la utopia del món pací-
fic, una mena d’utopia kantiana, de posar
fi als conflictes, de resoldre els greuges a
través de mitjans pacífics. Això, segons
Strauss eliminaria la lluita, que és el nucli
d’allò polític i que és necessària per a fer
rutllar el reialme de la política i perquè els
filòsofs es dediquen a les seues coses, si-
guen les que siguen.

Un filòsof modern que és important,
tot i que d’una manera complicada, per a
Strauss és Martin Heidegger. Strauss afir-
ma que trobà Heidegger per primera vega-
da a començament dels anys 1920, quan
«anava a les seues classes de tant en tant
sense entendre-hi ni una paraula. Tanma-
teix, em vaig adonar que [Heidegger] trac-
tava alguna cosa que era de la màxima im-
portància per a l’home en tant que home».
Malgrat el descàrrec que no hi entenia gai-
rebé res, Strauss diu que que trencà amb
Heidegger a propòsit de la seua ensenyaça
moral, que descriu així: «El terme clau
–del vocabulari hedeggerià– és la ‘resolu-
ció’, sense cap indicació pel que fa a quin
és l’objecte pertinent d’aquesta resolució.
Hi ha una línia directa que porta de la
resolució heideggeriana al seu alineament
amb els anomenats nazis el 1933. Després

d’això vaig deixar d’interessar-m’hi, si fa
no fa, durant dues dècades».12 En aquest
món postnietzscheà, en el qual res no im-
porta realment ja, una posició moral que
es pot adoptar és dir: bé, tries una cosa i
t’hi adhereixes amb resolució; l’afirmes,
encara que realment no tinga cap més
fonament que la teua afirmació. Quant a
això, Strauss s’allunya de Heidegger per-
què vol situar en aquest lloc la veritat: la
cosa a la qual t’adhereixes amb resolució
és la veritat. Si volem que la societat es
mantinga unida, si volem evitar que esde-
vinga completament caòtica, cal afirmar la
idea d’una veritat absoluta. I és aquí on fa
un trencament amb Heidegger, tot i que
realment se situen en el mateix terreny. I
també comparteix moltes coses amb els
moviments polítics i filosòfics que deriven
de Heidegger, incloent-hi l’existencialisme
voluntarista i la desconstrucció.

No voldria pas donar la impressió que
pense que els straussians són la causa últi-
ma de tots els problemes polítics actuals.
Sens dubte hi han contribuït a nivell retò-
ric. Han ajudat a codificar alguns concep-
tes, han ajudat a promoure una guerra
d’imatges. Però no crec, ni de bon tros,
que no hi haja en joc interessos materials
en la política exterior nord-americana.
Potser allò més preocupant de la influèn-
cia straussiana és el fet que una part d’a-
quest llenguatge ha amarat el discurs polí-
tic general, i no sols el que prové d’aquest
govern. Paul Berman, per exemple, en Te-
rror and Liberalism, s’esforça a caracterit-
zar tot allò que s’oposa al liberalisme tal
com ell l’entén –un sentiment liberal– com
a «terror». Això és caure en el tipus de
construccions dicotòmiques i problemà-
tiques elaborades per Strauss.
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El liberalisme mateix és tot sovint temo-

rós del poder popular o –per fer servir un
terme millor– del poder del poble. El gran
esdeveniment de la vida d’Allen Bloom,
tret d’haver conegut Strauss, escriure un
best-seller i fer-se ric, tingué lloc a la Uni-
versitat de Cornell, on era professor, quan
estudiants negres armats ocuparen l’edifici
dels estudiants. En molts aspectes la críti-
ca cultural straussiana és una reacció con-
tra els moviments contraculturals i polítics
de la dècada de 1960, incloent el movi-
ment estudiantil. Però també hi hagué una
reacció liberal a tot això. I un discurs libe-
ral que parla de la necessitat d’educació cí-
vica, que parla de la necessitat d’un discurs
patriòtic –n’és un exemple el discurs de
Wesley Clark, quan aspirava a l’elecció
com a candidat a president, sobre la neces-
sitat d’un «nou patriotisme americà»–, es
mou realment en el mateix àmbit que el
discurs straussià. I hi ha exemples de més
volada. Mark Lilla, professor d’aquest re-
ducte straussià que és el Committee on
Social Thought de la Universitat de Chi-
cago i director adjunt de l’Olin Center,
publicà en la «liberal» New York Review of
Books un article on defensava la rellevància
del concepte de tirania. Allò que causa ne-
guit, en molts aspectes, més que qualsevol
altra cosa, és el fet que els straussians han
començat a dominar els termes del discurs
públic. Un liberalisme poruc i una elit po-
lítica i una mica setciències han estat
terreny fèrtil per a la llavor straussiana.
Fou bastant xocant que el New York Times
cridés David Brooks com a columnista re-
gular, però no ho és gens, de xocant, que
tot seguit Brooks escrigués una columna

sobre la persecució dels conservadors a les
universitats americanes i fes entrevistes a
professors d’aquesta corda per donar més
força a l’argument. No hi ha cap conxorxa
en tot això, certament, però sí que hi ha
una confluència entre el discurs liberal i el
discurs straussià que és molt i molt preo-
cupant. Perquè tots dos són fonamental-
ment antidemocràtics. ❐
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En els embats de la batalla llegir o es-
coltar els enemics és sempre il·luminador.
I no sols per comprovar que ells, com no-
saltres, també tenen, diguem-ne, una àni-
ma, sinó perquè en les seves paraules so-
vint podem trobar raonaments, idees o, si
més no, els eixos, les premisses ocultes,
que fan comprensibles les seves argumen-
tacions. Això precisament és el que en cer-
ta ocasió, fa ja alguns anys, em respongué
un conegut de tarannà liberal quan li vaig
preguntar que per què llegia de vegades
periòdics conservadors o d’ultradreta:
trobar arguments. Trobar arguments, és
clar, per entendre millor no sols la posició
dels nostres contrincants i combatre-la més
eficientment, sinó també per ser cons-
cients amb més profunditat de què signi-
fica o què inclou la nostra pròpia posició,
la posició que hom vol defensar.

Començo amb aquestes reflexions per-
què crec que s’escauen perfectament a la
qüestió que vull tractar aquí: el problema
de l’adopció de nens per part de parelles
d’homosexuals. En efecte, aquesta qüestió,
que és de tanta actualitat a l’Estat Espa-
nyol i, en general, en tots els països del
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nostre entorn, no sols sembla de vegades
mal plantejada per part dels seus defensors,
sinó que a més a més, en presenciar els de-
bats que origina, hom té sovint la impressió
que no s’hi arriba mai al fons del problema,
i doncs que queden ocultes aquelles parts
de l’iceberg que farien comprensibles les
opinions visibles a la superfície. I ambdues
coses, sens dubte, enfosqueixen el proble-
ma i en dificulten la solució. En realitat, si
volem construir una bona defensa d’aquest
tipus d’adopcions faríem bé de tenir pre-
sents les argumentacions dels seus detrac-
tors.

Doncs bé, d’entrada, crec que ha estat
una errada –a propòsit, un error cada cop
més corregit– que els defensors de l’adopció
en aquest cas hagin plantejat el problema
com un dret dels homosexuals. En aquest
cas els enemics de la possibilitat que les pare-
lles d’homosexuals adoptin nens guanyarien
el primer round del combat quan afirmen
que, en un sentit important, en realitat nin-
gú, sigui homosexual o no, té dret a adop-
tar nens. I és que el dret no seria a adoptar,
sinó més aviat a ser adoptat, és a dir, que
són els nens, i no els possibles pares, els qui
en tindrien el dret. De fet, aquest seria el
sentit que fins ara ha tingut, i encara té, la
institució social de l’adopció: garantir que
nens de certes característiques desfavorables
–nens sense pares, nens abandonats, etc.
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– puguin gaudir, com la resta de nens, d’un
creixement, una educació, un desenrotlla-
ment no discriminatoris dins del que po-
dríem anomenar, no sense problemes, «nor-
malitat». En altres paraules: les adopcions
no estarien pensades, almenys de moment,
tot i que això podria arribar a canviar amb
el temps –esperem que no–, per satisfer els
desigs o les il·lusions dels adults a exercir la
maternitat o la paternitat.

Ara bé, aquesta dimensió del problema
ha estat sovint oblidada o, millor, col·lo-
cada en segon terme, i el discurs dels drets
dels adults ha camuflat el sentit real de la
discussió, ja que la qüestió de fons no és si
respecte el tema de les adopcions de nens
algú pot ser discriminat en funció de les
seves preferències sexuals i emocionals, sinó
el problema dels drets dels nens. I com aca-
bem de dir, en aquest sentit els defensors de
posicions més conservadores, en general,
han estat conceptualment més hàbils: men-
tre que els progressistes han vist la negativa
dels conservadors com un atemptat contra
els drets dels homosexuals, els conservadors
han insistit en el fet que el problema és el
dret dels nens.

Aquesta, òbviament, no és una simple
qüestió verbal que com una espècie de cor-
tina de fum pretengui emmascarar el pro-
blema polític rellevant de si s’accepta o no
que les parelles d’homosexuals puguin adop-
tar nens. En realitat, si pensem que l’as-
sumpte és només un problema de reivin-
dicació política per part dels col·lectius
d’homosexuals, tendirem a cometre l’error
de confondre dues qüestions que són dife-
rents: no és el mateix dir «jo tinc el dret a
adoptar un nen» que afirmar «vostès no te-
nen dret a discriminar-me a causa de les
meves preferències sexuals». Com diem, si
volem vèncer l’enemic, malament anem si

comencem donant-li arguments que li ho
facin més fàcil.

Ara bé, un round no és tot el combat,
tret que el contrincant ens guanyi per
K.O., com no és el cas. Efectivament, la
resposta a l’encertada observació dels con-
servadors és reconèixer, primer, que tenen
raó: que el dret és del nens, i que l’Estat
hauria de vetllar per tal que les adopcions
fossin positives i profitoses per als nens, és
a dir, que contribueixin al seu creixement
i la seva formació com a persones. Ara bé,
sense abandonar aquesta ruta de reflexió,
caldrà afegir, en segon lloc, que per tal d’a-
conseguir aquests resultats són indiferents
les tendències emocionals i sexuals de les
parelles que pretenen adoptar un nen: l’im-
portant, diríem, és l’equilibri emocional,
la qualitat de l’afecte i, també, la suficièn-
cia material d’aquestes parelles. (En aquest
sentit, puc dir, com una qüestió de fet, és
clar, que si els meus fills en alguna ocasió
haguessin de ser adoptats, preferiria com a
pares adoptius seus moltes parelles d’ho-
mosexuals que he conegut a d’altres d’he-
terosexuals que també conec.)

I així doncs, sembla que aquest segon
round l’hem guanyat els defensors de la
possibilitat que les parelles d’homosexuals
puguin adoptar nens. I això seria així no
pel fet que aquestes parelles siguin d’ho-
mosexuals –ser gai o lesbiana no és millor
ni pitjor que ser heterosexual–, sinó en
funció de la seva qualitat humana i solvèn-
cia material. En altres paraules: el criteri
del legislador en aquesta matèria no ha de
basar-se, diguem-ne, en la manera com les
parelles que volen adoptar organitzen l’es-
fera privada de la seva vida, sinó en criteris
objectius dels quals depèn la vida dels nens
adoptats. Ara bé, per què no s’acaba aquí
el combat? Per què els conservadors no
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accepten aquestes reflexions tan raona-
bles? Bé, com veurem tot seguit, el proble-
ma és que justament en aquest àmbit ni el
concepte de vida privada ni parlar de
criteris objectius semblen coses tan òbvies
com en altres terrenys.

Doncs bé, no fa gaire, en un debat tele-
visiu vaig trobar inesperadament la respos-
ta a aquests interrogants. Deia un suposat
expert en adopcions contrari a la possibi-
litat que ens ocupa que, d’acord amb els
informes que posseïa i en funció de les
seves pròpies investigacions, el problema
era que estava demostrat que la major part
dels nens que viuen en ambients homose-
xuals tendeixen, quan són adults, a ser tam-
bé homosexuals. De sobte, vaig entendre
que aquí raïa el problema. L’explicació
semblava prosaica i una mica barroera,
però, en realitat, era el moll de l’os. No es
tractava d’un problema de tossuderia o
intransigència conservadora, tampoc d’un
problema de ments tancades, sinó d’una
altra cosa: les parelles d’homosexuals no
havien de poder adoptar nens perquè a la
llarga els nens acabarien o podrien acabar
sent també homosexuals.

No entraré en la qüestió de si aquells
informes i investigacions eren de fiar, cosa
que dubto. Això, en realitat, és indiferent,
ja que l’argument era clarament fal·laç: cas
de ser correcte, no hi hauria d’haver ho-
mosexuals. Efectivament, si girem l’argu-
ment al revés, no podríem explicar per què
existeixen persones que són gais o lesbia-
nes, ja que, com és el cas fins ara usual,
tots ells o una aclaparadora majoria són
fills de parelles d’heterosexuals. Tanma-
teix, la gràcia o, millor, la desgràcia de l’ar-
gument no residia únicament en el seu ca-
ràcter fals o fal·laç, sinó sobretot en allò
que li servia de base, és a dir, les pressu-

posicions de què depenia. El tercer round
sembla, doncs, apassionant.

D’aquella afirmació dues interpreta-
cions que, en el fons, vénen a parar al ma-
teix lloc, eren possibles. O bé el que es vo-
lia dir és que les parelles d’homosexuals no
han de poder adoptar nens perquè llur
tendència sexual és un risc per als nens, i
pot fer-los vitalment i moralment malbé.
O bé allò que es pretenia afirmar és que si
les parelles d’homosexuals poguessin adop-
tar nens, llavors el nombre d’homosexuals
al món augmentaria perillosament. Com
dic, les dues opcions porten al mateix lloc,
perquè, ben mirat, la segona interpretació
no seria altra cosa una reelaboració en ter-
mes demogràfics de la primera.

La idea sembla clara. En el millor dels
casos, i fent un esforç de liberalisme, hom
pot acceptar l’homosexualitat: «No perse-
guirem els homosexuals, no els apallissa-
rem, els deixarem tranquils, però si viuen
ocults, millor...». Ara bé, aquí s’acabaria el
liberalisme: «Que els homosexuals puguin
adoptar nens, això de cap manera». Tan-
mateix, afirmar això, no equival a dir que
ser homosexual és una anormalitat? De
fet, en aquell debat a què faig referència,
un dels nostres enemics va dir justament
en aquest punt de la brega: «Sempre hi ha
alguna raó o alguna causa per la qual algú
és homosexual, i seria deshonest fer que
algun nen hagués de fer seva aquesta raó o
aquesta causa». Fascinant, fascinant per-
què ningú és homosexual ni per decisió ni
per alguna causa o raó.

No, els homosexuals són homosexuals
perquè els agrada, perquè s’ho passen mi-
llor d’aquesta manera, perquè els ho de-
mana el cos, perquè sexualment i afectiva-
ment són atrets per persones del mateix
sexe... I si acceptem que això val com una
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raó o una causa, aleshores no sembla que
dir que els homosexuals són homosexuals
per alguna raó o per alguna causa marqui
cap diferència o sigui explicatiu en cap
sentit, ja que els homosexuals serien ho-
mosexuals de la mateixa manera que els
heterosexuals són heterosexuals. Això, pe-
rò, no és el que se’ns volia dir amb aquella
afirmació.

En realitat, el que aquella afirmació
amagava és la idea que ser homosexuals és
quelcom no-natural o, en el millor del ca-
sos i adoptant una actitud paternalista,
que es tracta d’alguna deformació o ma-
laltia, d’algun defecte, d’alguna insuficièn-
cia, bé de tipus físic o psicològic: potser
alguna anomalia genètica, tal vegada una
infantesa desgraciada amb un ambient fa-
miliar mancat de models masculins, qui
sap si les males companyies, etc. Això, pe-
rò, ben mirat, no seria altra cosa al capda-
vall que un intent d’encobrir els nostres
prejudicis morals amb explicacions apa-
rentment causals o científiques. Com si
l’homosexualitat necessités explicació! No,
l’homosexualitat no necessita cap explica-
ció, com tampoc no ho necessita l’hetero-
sexualitat, ni cap de les diverses maneres,
incomptables, com un homosexual pot
viure la seva homosexualitat o un hetero-
sexual la seva heterosexualitat.

Podríem dir, així, que el problema és
en el fons ontològic, com ho és per exem-
ple tota la discussió sobre l’avortament, a
saber, si els fetus, essent éssers humans –és
a dir, membres de l’espècie humana–, són
o no són persones. Efectivament, el nostre
problema també és ontològic, perquè neix
d’una diferent manera d’entendre què és la
naturalesa humana pel que fa a la sexua-
litat. Així, mentre que uns diuen que per
naturalesa, i com si es tractés d’una disjun-

ció exclusiva, cadascú o és mascle o és
femella, per d’altres la qüestió és que la
natura –o, si es vol perquè és igual, la im-
bricació natura-cultura– en aquestes qües-
tions és multiforme i no bipolar: que hi ha
moltes maneres de ser sexualment home i
de ser dona o, si es vol, de ser mascle o
femella, i que qualsevol d’aquestes mane-
res, sempre que es basi en el respecte als
altres, pot ser tan divertida o interessant
–tan moralment acceptable– com qualse-
vol altra.

Igualment, i per aquesta mateixa raó,
tampoc no té sentit parlar en aquest con-
text de decisió: ningú decideix la seva
orientació sexual o afectiva. Com a mà-
xim, allò que podem decidir, quan la
nostra orientació va a contracorrent se-
gons els models socialment establerts, és a
viure-la amb tranquil·litat des d’un punt
de vista personal –és a dir, assumir la nos-
tra orientació– o públicament, i atrevir-se
a viure tal com som a la vista de tothom.
Ser homosexual o ser heterosexual no són
opcions que hom decideixi seguir: a tot
estirar, és quelcom que hom accepta o no
accepta tant en el cas propi com en el cas
aliè, però mai no és producte d’una deli-
beració. No, no es pot ser homosexual o
heterosexual premeditadament, tot i que a
la força es pot aparentar ser el que no s’és.

Tornem, però, al problema de les adop-
cions. Com acabem de veure, el problema
se’ns havia concretat en el fet que els ene-
mics de la possibilitat que els homosexuals
puguin adoptar nens presentin com a mo-
tiu que aquesta mena d’adopcions podria
danyar l’orientació sexual dels nens adop-
tats. És això, però, un problema? Bé, po-
dem entendre que ens preocupi que els nens
no pateixin innecessàriament i injusta-
ment: per exemple, que no siguin discri-
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minats o estigmatitzats per altres nens
–pels seus companys de classe– a causa de
l’orientació sexual del seus pares. Això,
però, si ho convertim en un argument
contra les adopcions per part de parelles
d’homosexuals, sembla més aviat un excu-
sa de mal pagador, perquè aleshores tam-
poc no haurien de poder adoptar nens al-
tres col·lectius que socialment podrien
estar marginats... O no haurien d’anar a
escola els nens amb ulleres o els nens gras-
sos, o els nens dels emigrants, o els nens
seropositius... O hauríem de treure la cus-
tòdia dels nens a les mares solteres... I és
que aquesta aparentment tan ben inten-
cionada protecció dels nens oculta, en
realitat, i d’un manera ben hipòcrita, el fet
que l’escola no passa de ser un reflex de la
societat. Si a la escola hi ha marginació o
estigmatització no és per alguna estranya
crueltat dels nens –tot i que els nens pu-
guin ser de vegades molt cruels–, sinó bà-
sicament perquè els nens fan i diuen allò
que fan i diuen els adults, allò que la socie-
tat en què viuen té per norma.

Així doncs, i si la raó no pot ser aquesta
farisaica pruïja de salvaguarda dels nens,
per què ens hauria d’importar a nosaltres
l’orientació sexual dels altres, més enllà del
fet que sigui una orientació viscuda amb
autenticitat i respectuosa amb les orienta-
cions de signe divers? I aquest no és un
problema de mera tolerància, de toleràn-
cia cap al que no som, perquè tolerant
també podria ser, com hem vist abans, qui
nega que els homosexuals puguin adoptar
nens: hom pot ser permissiu amb l’exis-
tència d’homosexuals, però no acceptar
que els homosexuals vulguin formar una
família. No, no és un problema de tole-
rància o, si es vol, de simple reconeixe-
ment, de simple reconeixement formal.

Per contra, del que es tracta és, diguem-
ne, d’una qüestió de reconeixement mate-
rial: acceptar que els homosexuals puguin
fer les mateixes coses que els heterosexuals
i, de vegades, millor. En definitiva, assu-
mir com a normal que els heterosexuals
puguin ser tan bons pares, o tan dolents,
com els heterosexuals.

I anem ara a la relectura demogràfica
de l’argument que abans presentàvem.
Què passaria si al món el nombre de gais i
lesbianes augmentés a partir del fet que les
parelles d’homosexuals poguessin adoptar
nens? En un sentit moral o polític, o de
justícia social, o de respecte mediambien-
tal, el món no seria ni millor ni pitjor que
com és en l’actualitat –els homosexuals no
tenen per què ser millors persones o mi-
llors ciutadans que els heterosexuals–, en-
cara que és ben possible que aquells que
viuen ara la seva homosexualitat d’una
manera reprimida o no acceptada segura-
ment serien més feliços o s’ho passarien
millor. És més, ni tan sols els heterosexuals
perdrien oportunitats, perquè la quantitat
d’oportunitats de tenir relacions heterose-
xuals serien si fa no fa les mateixes: aquí,
com passa amb moltes coses, les faves són
comptades i el cafè servit...

Bé, bromes a banda, aquesta no és la
qüestió, perquè l’enemic de l’adopció de
nens per part d’homosexuals és algú que,
de la mà pels seu prejudicis morals, pretén
extreure conseqüències morals de suposats
fets naturals, quan en realitat les coses co-
rren en sentit contrari: que és ja la seva
mirada moral –una mirada regida per pre-
judicis– la que vol extreure d’allò natural
conseqüències morals. I és que si, a la llar-
ga, el nombre de gais i lesbianes augmen-
tés considerablement, tal vegada acabaria
produint-se un canvi, no sé si revolucio-
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nari o simplement modest, però aprecia-
ble, en els costums sexuals i afectius en
sectors importants de la humanitat. I això,
aquesta diguem-ne alteració en les identi-
tats afectives i sexuals de les persones, sem-
bla precisament el motiu de preocupació,
de seriosa preocupació, per a aquell que
nega que les parelles d’homosexuals pu-
guin adoptar nens.

Abans dèiem que el problema era en
cert sentit ontològic –que la natura no diu
res monolític sobre projectes afectius i
sexuals. Ara veiem, però, i d’una manera
clara, que l’ontologia aquí està irremeia-
blement al servei de les nostres convic-
cions morals. I el problema rau en el fons
en les conviccions morals amb què ens
volem identificar, o en quins canvis res-
pecte a les identitats afectives i sexuals
estem disposats a acceptar en el cas propi
o en el cas dels altres. Però no anem tan de
pressa, i considerem encara una altra ves-
sant del nostre problema.

Les reflexions fins ara fetes no podrien
acabar aquí: estarien incompletes, perquè
tot i haver parlat de l’adopció de nens per
part d’homosexuals, tanmateix ho hem fet
quasi genèricament, quan, de fet, no sem-
bla ser la mateixa resistència la que mani-
festen el seus detractors davant del cas
d’una parella de gais que en el cas d’una
parella de lesbianes. Efectivament, aquells
que no accepten que els homosexuals pu-
guin adoptar nens centren el seu discurs o
els seus arguments en els cas de les parelles
de gais: com si la situació fos menys greu
en el cas de lesbianes, com si el suposat
dany que suposadament s’infringeix al nen
fos menor en el cas de parelles de lesbia-
nes, o com si amb les parelles de lesbianes
el problema no és produís. I em sembla
que aquí no hi ha cap casualitat. El motiu

sembla ser el següent: hom suposa que si
el nen té dues mares o una dona que fa de
mare i una dona que fa de pare, el nen en-
cara podrà sortir-se’n, encara podrà ser en
el futur un home normal, és a dir, que li
agradaran les senyores... I quelcom sem-
blant passaria en el cas de les nenes, no ja
dels nens, que serien adoptades per dues
lesbianes: tampoc aquí sembla que hi hagi
un greu problema.

Però, per què aquestes asimetries? Per
què hi ha situacions que són vistes com a
més perilloses per als nens que altres? Bé,
d’una banda, hi hauria una diferència que
podria explicar alguna cosa: és el fet que,
ara per ara, l’homosexualitat femenina és
més discreta i, així, socialment més invisi-
ble que la masculina. Ara bé, aquesta
explicació és insuficient, perquè vindria a
dir-nos que la societat masclista està més
disposada a acceptar el lesbianisme i les fa-
mílies de parelles de lesbianes perquè pas-
sen més desapercebudes. I això, podent ser
l’explicació de certa hipocresia social, no
explicaria les asimetries esmentades.

 La raó, per contra, crec que cal buscar-
la en les profunditats del masclisme. A parer
meu, l’explicació rau en el fet que hom
suposa que les dones no tenen sexualitat
real i pròpia o, si es vol, que la seva sexua-
litat consisteix únicament a ser cobertes
per un mascle. En altres paraules: que la
sexualitat només la té el mascle. Aquesta
tendència, que seria una variació del ja
antic tema que les dones no tenen ànima
o personalitat, és quelcom que podem veure
fins i tot confirmada, d’una manera paral-
lela, en el fet que en el món de la porno-
grafia el lesbianisme sempre sol estar al
servei de la sexualitat dels homes hetero-
sexuals, cosa que, com caldria esperar, no
passa amb l’homosexualitat masculina.
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D’aquesta manera, seria la suposada

absència de sexualitat real i pròpia de les
dones, siguin lesbianes o no, allò que ex-
plicaria per què l’adopció en aquest cas no
és sentida d’una manera tan problemàtica
com en el cas de parelles de gais. En el nos-
tre inconscient col·lectiu és aquesta dar-
rera possibilitat –la possibilitat de dos ho-
mes estimant-se i criant un fill– la que se’ns
presenta sempre com una cosa perillosa, o
aberrant, o fastigosa. Per contra, dues do-
nes estimant-se i criant un fill o una filla
sembla quelcom més innocent, no per
bondat intrínseca de les dones, sinó per
innocuïtat. Quin mal podrien provocar!
Què hi ha de pervers quan dues dones
ballen agafades en una festa, o van al lava-
bo juntes, o caminen pel carrer agafades
del braç? Sembla un joc intranscendent.

I per acabar –aquest serà l’últim round
del combat– tornem de nou al problema
de les identitats. Adés dèiem que l’enemic
de la possibilitat que les parelles d’homo-
sexuals adoptin nens considerava aquesta
opció com a inacceptable pel dany que po-
dria patir la identitat afectiva i sexual dels
nens, o perquè, en augmentar el nombre
d’homosexuals, les identitats afectives i
sexuals de les poblacions també podrien
arribar a alterar-se. Doncs bé, potser aquest
canvi en les identitats és l’arrel del proble-
ma: el temor a perdre les nostres identitats
actuals, identitats ja de per si prou fràgils.
Tal vegada tota la resistència a la possibili-
tat que les parelles d’homosexuals adoptin
nens no tingui altre motiu que la sensació,
fundada, que el món com a tal i com l’hem
heretat –tipus de famílies, tipus d’iden-
titats personals i sexuals, etc. – trontolla o
pot esmicolar-se als nostres peus.

Tanmateix, aquesta sensació, aquest
vertigen, tot i ser reals, caldrà dominar-los,

perquè: on està escrit que la moral que van
generar les societats del passat amb els seus
problemes per tal de prosperar demogràfi-
cament hauria de continuar sent vàlida
per a formes de vida tan radicalment allu-
nyades, com són ja les nostres, on la repro-
ducció està totalment quedant deslligada
de la pràctica sexual? Segurament, la nega-
tiva a acceptar que dos individus del
mateix sexe, en sentit genètic, puguin for-
mar una família té també aquest fona-
ment. Avui, però, les coses van canviant
radicalment, i no cal ja assegurar draconia-
nament, i sobretot en contra de la vo-
luntat i la identitat dels individus, l’èxit
demogràfic. De fet, i tenint en compte el
desenvolupament tecnològic actual, ni tan
sols un món on els gais i les lesbianes fos-
sin la majoria, cosa que no passa de ser
una possibilitat teòrica, no tindria per què
posar en perill el futur de l’espècie huma-
na, si és que això ens ha de preocupar.

Tanmateix, no ens quedem únicament
amb aquest argument basat en el progrés
–o, millor, en el canvis– que ha experi-
mentat la societat humana: hi hauria un
altre argument relacionat amb els bene-
ficis intrínsecs de la diversitat que cal sem-
pre presentar en les nostres discussions so-
bre les identitats, a saber, que la diversitat
és més bona que la uniformitat. Cal, però,
que entenguem bé el pes d’aquest argument.
No es tracta d’afirmar que un món divers
és millor que un món uniforme: dir això
seria afirmar no sols quelcom indemostra-
ble –per què hauria de ser millor un món
així?–, sinó a més a més quelcom que no
encerta l’objectiu que voldríem defensar.
Per explicar-ho, considerem també el cas de
la diversitat cultural, lingüística o nacional.

Sovint es diu que la preferència per la
diversitat cultural, lingüística o nacional
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està acreditada quasi biològicament per-
què un món així de divers serà un món
més ric i, a la llarga, més potent, açò és, més
capaç de trobar solucions als problemes
que als éssers humans se’ls plantegen. De
fet, no és el cas que la mateixa evolució i
selecció natural de les espècies depèn jus-
tament de la diversitat natural? Bé, crec
que aquest és un argument dolent pel que
fa a la diversitat dins del que és el món
humà, ja que en cap moment podrem de-
mostrar que en el món humà és preferible,
o fins i tot més divertida, la diversitat que
la monòtona uniformitat. No, l’argumen-
tació ha de ser un altra, una argumentació
allunyada d’aquest biologicisme.

Efectivament, el problema és que la di-
versitat –tant la diversitat cultural, lingüís-
tica o nacional, com la diversitat sexual–
és benèfica per a la identitat pròpia i el res-
pecte mutu. Hom podria dir que només
en la mesura que veig que el altres no són
com jo –no parlen el meu llenguatge o

tenen preferències sexuals dispars a les me-
ves–, puc començar a entendre la persona
que sóc jo i, així, la meva identitat cultu-
ral, lingüística o nacional, i també, és clar,
la meva identitat sexual. En altres parau-
les: són les identitats dels altres, en tant
que són distintes a la meva, allò que per-
met que em reconegui com sóc, que pugui
qüestionar-me la meva identitat i que
pugui a més desenvolupar estratègies de
reconeixement dels drets dels altres a ser
com són. Doncs bé, justament això seria
el que tem o nega qui no vol que els ho-
mosexuals puguin adoptar nens: haver de
reconèixer la identitat sexual dels altres o,
millor, haver de reconèixer que els altres
tenen dret a tenir la identitat sexual que
tenen; també, haver de qüestionar-se si
cal, amb el neguit o els canvis que això
pugui implicar, la pròpia identitat sexual
o emocional. O almenys reconèixer la seva
precarietat metafísica. ❐
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La creació de la Comunitat Econòmica
Europea el 1957 tenia una particularitat:
la concepció centralista dels Estats que la
formaren, tret d’Alemanya. No va tenir en
consideració, en el moment de la funda-
ció, les regions. El fet regional, però, ha
anat prenent cos, cada vegada més. Els es-
tats han anat descentralitzant-se política-
ment, acostant el poder als ciutadans. Ità-
lia, immersa en una regionalització amb
tendències federalistes, n’és un exemple
entre els estats fundadors. També Bèlgica.
França, epicentre històric del centralisme,
en menor grau. Espanya ja s’havia des-
centralitzat abans d’entrar a formar part
de la Unió Europea. Hi ha una crisi de
l’Estat com a únic nivell de govern. «El
futur d’Europa es determinarà per Brus-
sel·les i per l’equilibri entre els estats-na-
cions i les regions», va escriure Jordi Pujol
citant Alvin Toffler. Segons l’expresident
de Catalunya i, també, expresident del
Comitè de les Regions d’Europa, «hi ha

Les euroregions i el País Valencià

Francesc Burguera

Francesc de P. Burguera (Sueca, la Ribera Baixa, 1929)
és escriptor i polític de llarga trajectòria. Ha estat
diputat per València i fou fundador del PNPV. Entre
les seues obres es compten: De cara al país (1974), És
més senzill encara: digueu-li Espanya (1990) i el recull
publicat per la Universitat de València Francesc de P.
Burguera: l’obsessió pel país (edició a cura d’A. Fer-
rando i A. Furió, 1998).

regions que fins i tot són més que regions,
que responen a una realitat política i his-
tòrica, o que tenen una cultura pròpia i
una identitat molt marcada. Per exemple,
Flandes, Baviera o Catalunya. En aquest
cas, el reconeixement de la seua capacitat
d’autogovern permet consolidar aquesta
identitat i satisfà una aspiració dels seus
ciutadans».

El 1957, el Consell d’Europa havia creat
la Conferència Europea de Poders Locals,
però no de les regions. Serà a partir de 1975
quan s’ampliarà la Conferència de Poders
Locals convertint-la en Conferència de
Poders Locals i Regionals. I és a partir d’a-
quest moment que les regions comencen a
ser reconegudes amb un paper important
entre els poders locals i estatals. I en aquest
sentit es crearà el Comitè de Política Re-
gional (CPR) i el Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDER). El FEDER,
com és ben sabut, es dedicarà a concedir
subvencions per al finançament d’infraes-
tructures, i per a inversions en els sectors
industrials i de serveis, basant-se en pro-
jectes presentats per les regions més endar-
rerides econòmicament, amb l’objectiu de
compensar els desnivells de productivitat i
de renda.

Amb el temps, però, la Unió Europea
ha avançat cap a plantejaments més am-
plis que la regió estatal individualment
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considerada. És el cas de l’euroregió. És a
dir, un agrupament de regions veïnes del
mateix Estat o de regions transfrontereres
de dos o més estats. Ací, entre nosaltres, al
País Valencià, s’ha parlat de l’Arc o Eix
Mediterrani. El sociòleg Rafael L. Ninyo-
les va tractar sobre aquesta qüestió en pro-
funditat en el seu llibre El País Valencià a
l’Eix Mediterrani (València, L’Eixam, 1992).
Aquest eix mediterrani, segons Ninyoles,
«abraçaria un espai geogràfic estès, dins
l’àmbit espanyol, al llarg de les actuals
comunitats de Catalunya, País Valencià i
Múrcia, coincidint amb el disseny de l’au-
topista A-7, les N-340 i 332, i les Illes».
Dins aquest espai territorial, «Catalunya i
el País Valencià representen un conjunt
amb característiques estructurals homogè-
nies i d’una base global amb un nivell ele-
vat d’interrelació productiva». Confessa
Ninyoles que en aquesta euroregió, les va-
riables que importen per a la delimitació
d’un possible espai nacionalitari no hi
apareixen. És la configuració econòmica el
que hi compta. Es la raó fonamental de
l’existència de l’euroregió. Com ha dit
Miquel Roca, «en la mesura que s’eixam-
pla, Europa necessita una política regional
molt activa. Les regions transfrontereres,
pròximes i amb problemes coincidents, és
bo que s’hi ajunten, però cal definir bé el
projecte».

En aquests moments ha sorgit i ha fet
les primeres passes la iniciativa de Pasqual
Maragall, president de Catalunya, de crear
una euroregió formada per Catalunya, País
Valencià, les Illes Balears, Aragó i la regió
francesa de Midi-Pyrenées. És a dir, una
part de l’Arc Mediterrani amb Aragó i la
regió francesa afegits. Naturalment, és una
proposta que el primer que haurà de fer és
veure si tots els territoris estan disposats a

parlar-ne i, més enllà, a implicar-s’hi de
veritat, perquè consideren que té trellat la
iniciativa. Ací, a València, immediatament
s’han alçat veus –les de sempre i ben cone-
gudes– en contra de la participació del
País Valencià en aqueixa euroregió. Les
raons i els motius adduïts son, també, els
de sempre i ben coneguts, els de l’anticata-
lanisme més irracional i ridícul: que si
l’imperialisme, que si això son els Països
Catalans, tan bescantats, que si ens volen
imposar la llengua… No es tracta d’això,
com és evident, però cal recórrer a la can-
çoneta de sempre. Res d’això té sentit per
tal com es tracta d’una euroregió transfron-
terera i que inclou, també, Aragó. Calia
esperar la resposta del Consell valencià, la
resposta política del partit que ens gover-
na, el PP. El president Camps s’afanyà a
deixar-ho clar: l’euroregió que proposa
Maragall, als valencians, no ens interessa.
A més, assegura que és inconstitucional.
Aquesta darrera afirmació és una bajana-
da. El mateix Fraga, president-fundador
del partit del senyor Camps, i president de
la Xunta de Galícia, ha format amb la seua
comunitat autònoma i el nord de Portugal
una euroregió transfronterera. I el mateix
Partit Popular, en el darrer congrés que ha
celebrat, després de manifestar que està en
contra de les reformes constitucionals i
estatutàries que provoquen «asimetries» en
les Comunitats Autònomes, es mostra par-
tidari de donar suport a les euroregions,
sempre que no debiliten l’Estat ni se’ls
done cobertura política o històrica. (Això
de política, potser. Però històrica, per què
no?) Tant se val. El president dels valen-
cians, el senyor Camps, ha rebutjat de pas-
sar a formar part de l’euroregió que pro-
posa el president de Catalunya, Pasqual
Maragall, sense ni tan sols acceptar, abans
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de res, de participar en les reunions prèvies
entre tots els possibles membres, per tal
d’assabentar-se de quines són les condi-
cions en què podria dur-se a cap aquesta
iniciativa, i aportar, en tot cas, la seua opi-
nió. El seu correligionari i president de les
Illes Balears, Jaume Matas, més llest i
menys acomplexat davant de Catalunya
que el president valencià, ha decidit, des
del primer moment, que com que això pot
ser beneficiós per a la seua comunitat au-
tònoma, vol participar en les reunions
destinades a fer possible l’esmentada euro-
regió per a conèixer, de primera mà, en
què pot consistir la cosa i aportar les seues
opinions sobre el projecte. És el que ha de
fer un polític amb responsabilitat i sense
prejudicis esterilitzadors de la tasca de
govern.

Però no. El president Camps renuncia
d’entrada i, sense assabentar-se ni calcular
el que pot significar per als valencians
pertànyer a aquesta euroregió, afirma que
«això als valencians no ens interessa». Que
a nosaltres el que ens interessa és la «centra-
litat» (¿?). I es trau de la mànega un invent
que anomena «el Eje de la Prosperidad».
Un eix format per Madrid-València-Ma-
llorca. No se sap ben bé per què i per a
què. Vol ser una euroregió? O simplement
un club per a distraure’s els presidents de
les tres comunitats autònomes, tots tres
del PP? L’invent compta amb l’acord de la
presidenta de la Comunitat de Madrid,
Esperanza Aguirre, i del president de les
Illes, Jaume Matas. No se sap, però, amb
quin entusiasme. Sembla que no massa. Si
més no, el president Matas no ha volgut
quedar-se despenjat d’una iniciativa com
la de Maragall perquè creu que, si va en-
davant, a les Illes els convé la presència en
aquesta euroregió. En concret, d’això de

l’Eix de la Prosperitat, res. Una eixida del
president de la Generalitat Valenciana, se-
nyor Camps, per veure d’emular el presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. Una
iniciativa nascuda de l’endèmic complex
d’inferioritat que pateix la dreta valencia-
na davant dels polítics catalans. En defini-
tiva, un destrellat que no condueix enlloc.

No es pot dir que no per principi, com
ha fet el president Camps. La proposta de
Maragall és tan interessant, tan digna de
prestar-li atenció com ho seria si hagués
vingut del mateix president Camps o de
l’expresident Zaplana. Que és el que qual-
sevol de tots dos hauria d’haver fet: ser
capdavanters en la presentació del pro-
jecte. Un projecte que ací, entre nosaltres,
ja s’havia albirat abans que Maragall fes la
seua proposta. El futur del País Valencià
no passa tant per les «terres mítiques» com
per la Unió Europea. D’això s’ha parlat i
escrit molt a casa nostra. I no ara sinó de
fa temps. A penes signats a Roma els trac-
tats fundacionals de la Comunitat Econò-
mica Europea (CEE), ací, al País Valencià,
començàrem a preocupar-nos per les re-
percussions que el Mercat Comú, com en
dèiem aleshores, tindria en la nostra eco-
nomia, en el nostre desenvolupament. Era
un temps en què encara l’economia valen-
ciana es basava en l’exportació agrícola i,
sobretot, en la taronja. I el principal mer-
cat era Europa i, molt especialment i en
un alt percentatge, els països que havien
format la CEE. No va passar molt de temps,
doncs, des que se signaren a Roma els trac-
tats l’any 1957, quan la Fundació Ignasi
Villalonga va convocar un premi, inclòs
en el cartell dels Jocs Florals que organitza
Lo Rat Penat, per atorgar a un treball so-
bre «El País Valencià davant el Mercat Co-
mú». No tinc a l’abast les dades, però això
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devia ser en els Jocs dels anys 1959/61.
Vaig concórrer a aquell premi amb un
modest treball que va tenir la sort de ser
premiat. Aporte ací l’anècdota per posar
en relleu l’interès que, de seguida, comen-
çà a despertar la tot just creada Comunitat
Econòmica Europea entre nosaltres. A les
hemeroteques es poden trobar, a partir
d’aquells moments, una bona quantitat
d’articles signats per destacats periodistes,
professors, i gent vinculada professional-
ment al món de l’exportació agrícola, com
ara Martí Domínguez Barberà, Vicent
Ventura, J. J. Pérez Benlloch, Ferrer Ca-
marena, Isidro Guardia, Lluís Font de
Mora… i també declaracions de destacats
empresaris, principalment exportadors,
sobre la conveniència urgent que el País
Valencià passàs a formar part de la CEE.
Així com manifestacions d’entitats valen-
cianes, com ara l’Ateneu Mercantil durant
la presidència de Joaquim Maldonado Al-
menar, un valencià que ha demostrat al
llarg de la seua vida que es pot ser de dretes
i estimar el país com cal. Sense complexos
d’inferioritat ni de cap tipus davant de
ningú. Com també la Cambra de Comerç,
la Jove Cambra… En resum, que la preo-
cupació per la impossible pertinença del
País Valencià a la Comunitat Europea,
durant el franquisme, pel fet de no ser un
país amb règim democràtic, ha estat pre-
sent al llarg de la dictadura. En el món in-
tel·lectual, universitari, mediàtic, empre-
sarial… No pas en el polític, clar, per
raons òbvies.

Després de la transició, restaurat el rè-
gim democràtic i, possibilitada la incorpo-
ració de l’Estat Espanyol a la Unió Euro-
pea, les coses van canviar. Ja formem part,
i des de fa temps, de la Unió. D’una Unió
Europea que acull 25 Estats després de la

darrera ampliació. Ampliació que farà im-
prescindible, cada vegada més, com deia
Miquel Roca, una política regional més
activa. I el País Valencià hauria d’haver
estat capdavanter en aquesta qüestió. Però
els polítics valencians estan demostrant te-
nir molt poc d’interès. Sols s’han preocu-
pat de cobrar les subvencions que el FEDER

dedica a les regions més desfavorides. És
en l’únic que han demostrat un europeis-
me fervorós. No han aportat cap idea ni
han donat suport a les idees i propostes
que han oferit altres. Ho hem vist en el cas
de l’euroregió proposada per Pasqual
Maragall. Però ho hem vist, també, en el
poc interès que han mostrat a l’hora de de-
manar la presència de les Comunitats Au-
tònomes a Brussel·les quan es toquen te-
mes relacionats amb matèries que són de
competència exclusiva d’una comunitat; o
d’exigir del Govern espanyol la participa-
ció de les comunitats autònomes a l’hora
de configurar i decidir la política estatal
amb relació a la Unió Europea.

El repte europeu, però, és ací, i es fa
cada vegada més complex. Amb vista al
futur, els valencians no podem quedar-nos
despenjats, aïllats, sense participar en cap
projecte euroregional. I el nostre projecte
no pot ser altre que el que abrace l’arc me-
diterrani. Siga qui siga qui llance la idea i
propose posar-la en marxa.

Els valencians, el País Valencià, no pot
quedar-se fora només perquè un polític
acomplexat s’hi negue. El president Camps
hauria de reflexionar i seguir el camí del
seu correligionari, el president de les Illes,
Jaume Matas. És el que el País Valencià
necessita. ❐
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El llegat intel·lectual d’un historiador:
Pierre Vilar (1906-2004)

PRESENTACIÓ

La mort de Pierre Vilar l’estiu de 2004, als 97 anys, ha estat motiu de diversos homenatges i
evocacions de la seua obra i la seua personalitat, que han subratllat el lligam profund establert des
d’un temps molt primerenc entre l’historiador i el nostre país. Un lligam de doble direcció, certament,
en la mesura que la realitat física, històrica, social i nacional catalana va operar com un estímul
durador, d’una rellevància innegable, per al pensament de Vilar i la seua tasca com a investigador.
Però també en la mesura que l’obra de Pierre Vilar ha exercit una influència pregona en successives
generacions d’historiadors i que, més enllà dels ambients especialitzats, s’ha projectat en entorns socials
més amplis, fins al punt que es pot dir que la seua presència i influx han modulat aspectes essencials
de l’evolució contemporània de la cultura catalana.

Des de la primera estada el 1927 per a preparar una tesina sobre la geografia industrial de la regió
de Barcelona fins a la publicació de la magna obra Catalunya dins l’Espanya moderna, passant per
tantes influències i mestratges, intervencions, conferències i llibres, el contacte i la relació amb Vilar
han estat una constant al llarg del segle XX. L’obra de Vilar ha afavorit un acostament rigorós i exigent
a la «formació històrica de les estructures nacionals», i ha llançat una llum viva i esclaridora sobre el
cas català, però també ha obert vies de renovació historiogràfica profunda en una gran varietat de
registres. D’entrada, aportà una visió diferent de la història d’Espanya com a conjunt, com subratllava
Joan Fuster: «Ens havien habituat a la imatge monolítica i rígida d’Espanya, i Pierre Vilar ens en
desvelava una altra de ben distinta, amb les complexitats dels enfrontaments de classes, de les diferències
nacionals, dels factors econòmics i demogràfics. Era com un retorn a l’evidència, després de tantes
mitificacions». Cal tenir present el context difícil, de foscor i tancament, en què tingué lloc aquesta
influència vilariana durant el franquisme, una influència que irradiava des d’un dels centres capitals
de la renovació historiogràfica, i que incloïa una reflexió sense concessions sobre l’estatus epistemològic
i la relació entre la història i les diverses ciències socials. Vilar ha estat així un pont privilegiat d’accés
als corrents de pensament contemporanis. La importància de la seua contribució en aquest punt tan
sensible (atesa la caiguda espectacular i la desconnexió que propicià el franquisme) és difícil d’exagerar.

Pierre Vilar és un historiador del segle XX, un esperit reflexiu que ha qüestionat la manera de fer
història i no s’ha estat d’intervenir en els debats teòrics i metodològics que han marcat l’evolució d’una
disciplina en plena transformació. Tampoc no va amagar mai el seu compromís cívic i polític en un
temps convuls i agitat, ple de clarobscurs, com és el que li tocà viure. La seua obra ha estat, sens dubte,
i ho serà en el futur, n’estem segurs, una font d’inspiració cabdal. Quan ja tot sembla dit i arxivat,
quan la perplexitat s’ha instal·lat amb la naturalitat d’un costum arrelat, una perplexitat que sovint
és pretext per a la dimissió del pensament, l’obra i l’exemple de Vilar, la seua reflexió concentrada en
els llibres més coneguts, però també dispersa en multitud d’escrits d’accès més difícil, continua sent un
estímul intel·lectual de primera magnitud.
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«Histoire marxiste, histoire en forma-
tion. Essai de dialogue avec Althusser» és
una de les reflexions de Pierre Vilar sobre
la història de major fondària epistemolò-
gica. Es va publicar el 1973 en la revista
Annales i de manera independent va veure
la llum un any després en castellà en for-
ma de petit llibre. El mateix any 1974
formà part de Faire de l’histoire (en castellà
Hacer la historia, 1978).1 Faire de l’histoire,
ens diuen Jacques Le Goff i Pierre Nora en
el pròleg, és una obra col·lectiva i diversa
que pretén «il·lustrar i promoure un tipus
nou d’història». No es tracta de la història
d’un equip o d’una escola; ara bé –hi afe-
geixen a continuació–, si en els autors o en
l’esperit de l’obra era fàcil trobar «la marca
de la suposada escola dels ‘Annales’, és pel
fet que la nova història deu molt a Marc
Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel i a
tots els qui els segueixen els passos en la
innovació, sense que es done en aquestes
pàgines cap ortodòxia».2 Allò que més
crida l’atenció de Faire de l’histoire és, en
efecte, l’extrema diversitat de maneres de
concebre la història. Gens, doncs, d’«his-
tòria d’un equip o d’una escola», com

Una història en construcció

Pedro Ruiz Torres

Pedro Ruiz Torres és catedràtic d’Història Contempo-
rània a la Universitat de València, de la qual ha estat
rector. Una versió abreujada d’aquest text s’ha publi-
cat a la revista L’Avenç, 279.

passava abans. En el primer tom dedicat
als «Nous problemes» aqueixa «nova histò-
ria» admet posicions tan distintes com la
de Pierre Vilar («Història marxista, histò-
ria en construcció»), Michel de Certeau
(«L’operació històrica»), Georges Duby,
(«Història social i ideologia de les socie-
tats»), Pierre Nora («El retorn de l’esdeve-
niment»), Paul Veyne («La història con-
ceptualitzant») o François Furet («El quan-
titatiu en història»). «Histoire marxiste,
histoire en formation» es va traduir al
castellà com a «Historia marxista, historia
en construcción». El 1982 l’autor mateix
va preferir titular una recopilació dels seus
escrits Une histoire en construction.

En l’article citat i reproduït en Faire de
l’histoire Pierre Vilar exposa el seu pensa-
ment pel que fa a la història. Per a ell la
història és una ciència, i com a tal neces-
sita recerca i teoria. El treball de l’historia-
dor es combina amb una determinada in-
terpretació del marxisme d’una manera no
tancada i dogmàtica sinó oberta al diàleg
amb altres posicions teòriques. En l’anàlisi
que faré a continuació pretenc posar en
relleu què hi ha darrere d’aqueixa idea
d’història, què entén Pierre Vilar per «his-
tòria en construcció» i en quin context i
en quina conjuntura hem de situar la seua
posició, coses per a les quals tindré present
altres reflexions seues en el mateix sentit,
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seues recerques.3 Reclòs a partir de juny de
1940 en un camp de presoners, «vaig tenir
la plena consciència del que significava» la
guerra civil espanyola: «el primer acte del
doble conflicte, internacional i social, que
adquiriria aviat una dimensió mundial».
Per això, «vaig dedicar una bona part d’a-
queix oci forçós a reflexionar (i a fer refle-
xionar) sobre els esdeveniments espanyols
que jo havia viscut i sobre les seues rela-
cions amb una història més àmplia i més
antiga».4 D’aquesta reflexió eixirà, en aca-
bar la Segona Guerra Mundial i poc des-
prés de la seua tornada el 1946 a Barcelo-
na, «la brevíssima però substancial història
d’Espanya», en paraules de Joseph Perez,
publicada en la col·lecció «Que sais-je?» el
1947,5 «que es recomanava per la seua pre-
sentació i enfocaments originals». No de-
bades «per a cada període, Vilar, sense
ometre dates i actors essencials, insistia
preferentment sobre els problemes de fons
que es plantejaven en cada cas en un esforç
per interpretar les evolucions que no desa-
tenen cap aspecte: factors econòmics, so-
cials, culturals, espirituals, vida política,
etc.».6 Després del final de la Segona
Guerra Mundial, a més de donar a llum
aquesta breu síntesi d’història d’Espanya,
Pierre Vilar va modificar substancialment
el seu programa de treball, que esdevingué
una recerca de llarg abast sobre els fona-
ments històrics de les estructures nacio-
nals. La recerca s’havia de centrar en Cata-
lunya i comprenia des de la consideració
del medi natural fins a l’aparició de la
consciència col·lectiva, amb una especial
insistència en el moviment de l’economia
i en els conflictes socials. La publicació de
la seua «tesi d’Estat», La Catalogne dans
l’Espagne moderne. Recherches sur les fonde-
ments économiques des structures nationales,

anteriors o posteriors a «Història marxista,
història en construcció» i, per descomptat,
la seua pròpia pràctica d’historiador. Les
idees sobre la història exposades en el text
citat no s’entenen al marge de la con-
juntura intel·lectual de signe molt francès
on se situa la crítica de Vilar a Althusser i
Foucault, però el context és molt més am-
pli en el temps i en l’espai, com veurem de
seguida. Començaré per dir alguna cosa
sobre la trajectòria professional del nostre
autor.

Pierre Vilar escriu i publica el text es-
mentat quan s’acosta als setanta anys, quan
ha deixat darrere seu una llarga i intensa
trajectòria professional com a historiador.
Res no feia sospitar al principi que això
seria així. Els seus estudis a l’École Nor-
male, entre 1925 i 1929, on –com ell ma-
teix recorda molt més tard– va viure quasi
en contacte diari amb Jean-Paul Sartre,
Paul-Yves Nizan, Raymond Aron, Georges
Canguilhem, Maurice Merleau-Ponty,
Robert Brasillach i Simone Weil, havien
de culminar en una tesi de «geografia re-
gional» i amb aquell propòsit va arribar el
1927 a la Residència d’Estudiants de Bar-
celona. Ací va acabar la seua etapa de for-
mació. Pierre Vilar va ser contractat el
desembre de 1930 per l’École des Hautes
Études Hispaniques amb seu a Madrid. Va
tornar de nou a Barcelona quan les auto-
ritats de la Casa de Velázquez acceptaren
el canvi de residència, i en aquesta ciutat
es trobava el 14 d’abril, on va seguir molt
de prop la vida política de la Segona Re-
pública fins que va tornar a París el 1936.
Com va recordar després amb insistència,
l’estada a Barcelona va coincidir amb una
atmosfera revolucionària que tot ho im-
pregnava i que arribà a modificar tant la
seua visió personal com l’orientació de les
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va anar a càrrec, el 1962, de la VI Secció
de l’École Pratique des Hautes Études,
la prestigiosa institució en què Fernand
Braudel encapçalava llavors la imparable
marxa de la «nova història» dels Annales
cap a la conquesta de l’hegemonia inter-
nacional. En aquells anys Pierre Vilar hi va
impartir uns seminaris a un grup selecte
de joves investigadors interessats per la
història econòmica d’Espanya i els proble-
mes de l’anàlisi històrica.

A l’hora d’endinsar-se en les idees de
Pierre Vilar sobre la història, convé no
oblidar la manera en què s’hi va acostar i
es va apartar de la geografia. La inclinació
per la història no fou en absolut el pro-
ducte d’una opció freda i meditada en les
tranquil·les aigües del món universitari
professional. Vingué de la mà de la seua
experiència cívica en anys convulsos –crisi
del capitalisme, revolució bolxevic, ascens
del feixisme–, en una època, la dècada de
1930, en què resultava impossible mante-
nir-se al marge dels problemes del present.
No sols a França, també en molts altres
països, el període d’entreguerres, com han
posat en relleu, entre altres, Peter Novick,7

va acabar amb un «projecte de professio-
nalització» dels distints tipus de saber, en-
tre els quals la història, que s’havia desen-
volupat al llarg del segle XIX i va assolir el
seu zenit en el canvi de centúria. Aqueix
projecte estava basat en la idea d’una
wissenschaftliche Objektivität suposada-
ment aconseguida gràcies al «mètode de la
ciència» –una concepció empírica del mè-
tode d’arrel baconiana– i a «una ideologia
de la neutralitat» impregnada de valors
acomodaticis a la situació existent. El pro-
fessionalisme com a ideologia acabà qües-
tionat des de perspectives molt diverses en
un període de crisi i d’incertesa com el que

es va viure llavors. Una de les alternatives,
ni de bon tros l’única, amb una influència
en augment a mesura que es va produir
l’enfonsament de l’estat liberal i que feixis-
tes i antifeixistes van quedar cara a cara a
Europa, va descobrir com a alternativa a
l’oficialisme imperant la força intel·lectual
del marxisme, marginat durant molt de
temps en el món universitari. Pierre Vilar
es va sentir plenament identificat amb
aquesta alternativa, però el clima de rup-
tura amb el vell professionalisme, el com-
partiren dins i fora de França altres inves-
tigadors pròxims o no al marxisme i va fer
créixer de manera notable la dissidència
pertot arreu. Tant va arribar a augmentar
la dissidència que, en acabar la Segona
Guerra Mundial, no va ser possible el re-
torn de l’antic ideal professional dels «temps
heroics de la ciència». L’un darrere de l’al-
tre, els enfrontaments dels màxims repre-
sentants del regne de l’objectivitat per
motius polítics o qüestions d’ideologia ha-
vien fet que aqueix model hagués perdut
tot el seu antic crèdit.

Dins de la posició contrària a la forma
«tradicional» de concebre i fer ciència i al
vell professionalisme hem de situar el re-
buig a la història tal com predominava en
el món acadèmic de la primeria del segle
XX, a aqueixa història anomenada després
«positivista» –amb tots els equívocs i con-
fusions que el terme «història positivista»
comporta–, sobretot a causa no tant de la
seua manera de concebre el coneixement
històric com de la forma d’entendre el que
Marc Bloch va denominar l’«ofici d’histo-
riador». L’«historiador tradicional» insistia
en la necessitat d’agafar distància dels
problemes del present per aconseguir la
tan valorada «neutralitat» imprescindible
per a fer ciència. Dedicava la seua atenció



48
de manera preferent a l’estudi d’aquells
fets que considerava més capaços de pro-
porcionar un coneixement «objectiu» –per
a ell, els fets polítics i institucionals–, i
desatenia els altres aspectes de la vida hu-
mana. Ben altrament, els partidaris de les
«noves ciències socials» –per cert, igual o
més «positivistes» en el seu mode de con-
cebre la ciència, però de forma molt dife-
rent al «positivisme» que predominava en
la història professional–, posaven l’èmfasi
en el contrari, en el compromís amb el
present i en la importància dels fenòmens
de caràcter economicosocial i psicologico-
col·lectiu, més susceptibles, segons ells, de
tractament «objectiu» que els politicoins-
titucionals, així com també en la possibi-
litat –sempre que hom disposés del mèto-
de capaç de produir «teories científiques»–
de proporcionar un coneixement objectiu
que fos útil de cara al futur i no es quedés
en la mera contemplació del passat o en la
justificació del present.

 Així es perfilava un ampli espai comú
de trobada entre història i ciències socials.
A Europa i als Estats Units els «nous his-
toriadors» es van acostar a les noves cièn-
cies socials i als problemes del present,
mentre rebutjaven les clàssiques lliçons de
metodologia de la història que posaven
l’accent en el distanciament i l’apoliticis-
me. El mateix Pierre Vilar, el 1925, segons
recorda molt més tard, es va indignar en el
seu primer any d’estudis a la Sorbona en
sentir la recomanació de Charles Seigno-
bos: «Joves estudiants –ens digué– si trien
un tema de recerca, sobretot que sigui un
tema que no els interessi, perquè si els in-
teressa, vol dir que en tenen una idea pre-
concebuda i, si és així, no seran historia-
dors positius, historiadors imparcials».8 A
Pierre Vilar un tal «objectivisme» li sem-

blava, en el millor dels casos, ingenu; en el
pitjor, deshonest, ja que, com afegia a con-
tinuació, cal «saber-se partidari (perquè
tothom ho és en major o menor grau) i
explicar clarament com açò ha orientat les
anàlisis, deixant al lector l’atenció d’apre-
ciar-les».9 Ara bé, si des de la dècada de
1920 la figura de l’«historiador compro-
mès», de l’historiador «actor cívic», de
l’historiador «home d’acció», defensada
amb força i brillantor a França per Lucien
Febvre i encarnada en la persona de Marc
Bloch, guanyava ascendència a costa de la
neutralitat professional de l’historiador,10

una altra cosa molt distinta era com deli-
mitar el terreny de l’anàlisi històrica se-
gons les distintes metodologies i teories
socials que hi entraven en joc.

Si fem un salt endavant i tornem a la
primeria de la dècada de 1970, als anys
en què Pierre Vilar redactava i publicava
«Història marxista, història en construc-
ció», semblava clar llavors, com ell mateix
afirma en el seu text, que les velles objec-
cions a una ciència de la història amb prou
feines seguien dempeus. «Atzar contra ne-
cessitat, llibertat contra determinisme, in-
dividu contra masses, espiritual contra
econòmic, l’historiador dels nostres dies
no malgasta el temps a oposar aqueixos
termes, sinó a manejar-ne les combina-
cions. I no hi ha instrument nou, forma
nova recentment proposada a la seua anà-
lisi, ja siga lingüística, psicoanalítica o eco-
nòmica, que defuja la hipòtesi fonamen-
tal: la matèria històrica està estructurada i
és pensable, científicament penetrable com
qualsevol altra realitat».11 La història, fos
com fos concebuda, des del seu acostament
a les «altres ciències socials», gaudia al
principi de la dècada dels setanta d’un
estatus de ciència poc qüestionable, entre



49
altres motius per l’impuls proporcionat
per la renovació del mateix «ofici d’histo-
riador» que havia tingut lloc en la recerca
(temes, fonts, mètodes), però també en el
pla institucional i pel que fa a la projecció
social i intel·lectual. Aqueixa «bona imat-
ge» tenia la seua correspondència profes-
sional en la «vertiginosa multiplicació» en-
tre 1945 i 1975 del nombre d’estudiants i
de llocs docents i de recerca relacionats
amb la història.12

Però si el caràcter científic de la histò-
ria era acceptat a la primeria de la dècada
de 1970 amb poques objeccions, en molta
menor mesura la «comunitat professional
d’historiadors» s’identificava amb l’opinió
de Pierre Vilar en el sentit que «Marx no
havia dit una altra cosa». La unió entre
marxisme i història amb vista a elaborar
una nova ciència social resultava, durant la
dècada de 1960, una opció considerada
per un gran nombre d’historiadors, tant
dins com fora de França –així ho demostra
l’auge de la historiografia marxista en el
món britànic i nord-americà, molt refrac-
tari fins a la Segona Guerra Mundial a tot
el que vingués de Marx-, però hi havia al-
tres opcions. A més, en els anys en què es
va difondre «Història marxista, història en
construcció», és a dir, durant la segona
meitat de la dècada dels setanta, el marxis-
me perdia partidaris. Per a Pierre Vilar,
però, el problema plantejat per Marx i tots
els que confien a aclarir els mecanismes de
les societats humanes i dominar-los un dia
«és el de la construcció d’una ciència d’a-
questes societats que siga alhora coherent,
gràcies a un esquema teòric sòlid i comú;
total, és a dir, capaç de no deixar fora de
la seua jurisdicció cap terreny d’anàlisi útil,
i finalment, dinàmica, perquè, no essent
eterna cap estabilitat, res no pot ser més

útil que descobrir el principi dels canvis».
Després de l’«etapa precientífica» d’una
recerca històrica no necessàriament consa-
grada a un empirisme estèril, arribava «el
programa d’una història plenament cien-
tífica, en el sentit marxista de la paraula»,
que «no sols està per redactar, sinó per es-
bossar».13 «Història marxista, història en
construcció», en conseqüència, resulta una
frase que ens porta més a un esbós de pla
encara pendent de posar en marxa que a
un model acabat d’història que cal imitar,
encara que tingués alguns referents teò-
rics, en especial l’obra de Marx. D’aquesta
manera, Pierre Vilar es pronunciava el
1973 a favor d’una «història científica»,
per a ell un projecte de futur en comptes
de quelcom que ja estigués realitzat en al-
gun lloc; una «història en construcció»,
com qualsevol altra ciència, és veritat, però
en aquest cas molt més «en construcció»,
per tal com resultava d’inèdita, no debades
«res és més difícil i més rar que ser histo-
riador, per no dir historiador marxista.
Perquè aquesta paraula hauria d’implicar
l’estricta aplicació d’un mode d’anàlisi
teòricament elaborat a la més complexa de
les matèries de la ciència: les relacions so-
cials entre els homes i les modalitats dels
seus canvis. Hom, fins i tot, pot dubtar
que les exigències de tal definició hagen
estat cobertes mai».14

Pierre Vilar posava una condició molt
exigent a l’hora de parlar d’«història cien-
tífica» (marxista) i això deixava en mal lloc
la història diguem-ne «oficial», procedent
del món professional universitari, però
també la història proposada com a alter-
nativa, aqueixa història sovint identificada
com a marxista. La primera incomplia la
condició, per tal com era incapaç d’anar
més enllà de l’erudició empírica i no havia
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elaborat una teoria del canvi en les rela-
cions socials que en proporcionés els prin-
cipis i en fes intel·ligibles els processos.
L’aplicació d’«un mode d’anàlisi teòrica-
ment elaborat» a l’estudi de les relacions
socials i les modalitats dels seus canvis amb
prou feines era a les beceroles, segons ens
diu Pierre Vilar. Quant a la segona opció,
la crítica va dirigida ara a la major part del
marxisme, perquè la teoria per a aqueixa
nova ciència no està donada en l’obra de
Marx, ni és cosa «de marxistes» només,
sinó que exigeix una recerca molt àmplia
en la matèria històrica –com va fer Marx,
encara que de manera parcial– i ha de
comptar amb les aportacions de certs his-
toriadors que «són més marxistes que no
es creien», de la mateixa manera que altres
marxistes ho són «menys que no s’imagi-
naven».15 La fase de recerca, afegeix Pierre
Vilar, comporta un treball d’historiador,
no superficial o de segona mà, sinó de
penetració directa en la matèria històrica.
«Dit siga això per als marxistes amb pres-
ses, literats i sociòlegs que, desdenyant amb
supèrbia l’‘empirisme’ dels treballs d’his-
toriador, basen les seues pròpies anàlisis
(llargues) en un saber històric (curt) ad-
quirit en dos o tres manuals».16 Per tant, la
teoria social basada en una àmplia recerca
estava per fer, si volíem que fos capaç d’a-
bastar la vida social d’una manera «global»
i de permetre el pas de l’anàlisi econòmica
a la «història raonada», del mode de pro-
ducció a la lògica del funcionament so-
cial.17 La idea que aqueixa teoria era pos-
sible, si hom seguia el camí de penetració
en la matèria històrica del «Marx historia-
dor» i d’historiadors com Ernest Labrousse,
Marc Bloch o Lucien Febvre, la idea d’una
història raonada a partir d’una teoria glo-
bal sustentada en el treball d’historiador i

disposada a fer intel·ligible el perquè dels
canvis en les relacions socials va allunyar
Pierre Vilar, per una banda, dels teòrics so-
cials (marxistes o no) incapaços de baixar
al terreny d’allò concret, i per una altra,
dels empiristes partidaris del «fet objec-
tiu», amb gran ascendència en la professió
d’historiador des del principi. Cert és que
va ser per a abocar-lo de ple en un camí no
exempt de problemes, ja que no es tractava
només, com Pierre Vilar afirma, de practi-
car «un joc totalment clàssic que creiem
que és el de tota ciència; un perpetu diàleg
entre allò concret i allò abstracte, entre la
inducció i la deducció, allò real i allò irra-
cional».18

Per a Vilar, el camí de la història com a
ciència es trobava en gran manera a mig
explorar i era un terreny pensat, al capda-
vall, per a un futur que, almenys de mo-
ment, com avui sabem, ha resultat molt
distint de com el desitjava el nostre autor.
Abans de portar a col·lació la manera de
concebre la ciència i el mètode de la cièn-
cia que articula un tal projecte d’«història
en construcció» i que xoca de ple amb els
plantejaments «anticientífics» de les dues
darreres dècades, m’acostaré a la història
tal com la va posar en pràctica Pierre Vilar
en la seua condició d’historiador-recer-
cador. Perquè del fet que la història gaudís
d’un incipient i fràgil estatus científic no
calia, però, deduir que estigués mancada
d’un passat empíric, metodològic i fins i
tot teòric, digne de ser pres en conside-
ració. Ben al contrari, i més que més quan,
encara que l’opció marxista de Pierre Vilar
el fes orientar les reflexions epistemològi-
ques cap al futur i no cap al passat, era pre-
cisament aqueix passat de la història com
a disciplina, i no aquella altra ciència de la
història que estava per arribar, el que havia
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fet possible una recerca històrica ben real i
molt abundant com era la seua. La pràc-
tica d’historiador, en el cas de Pierre Vilar,
i no l’objectiu ideal d’una història plena-
ment científica que s’albira en l’horitzó,
ens porta a un context intel·lectual i pro-
fessional molt més ampli i ric en opcions
diverses del que podria fer-nos pensar la
dicotomia «història empírica»/«història
científica» manejada pel mateix Vilar. En
aquest context situaré aqueixa pràctica
d’historiador i les reflexions sobre aquesta,
abans de tornar a l’anàlisi del projecte
contingut en «Història marxista, història
en construcció» i a la conjuntura dels anys
setanta.

Com molts, per no dir la majoria dels
historiadors innovadors durant les dues
dècades posteriors a la Segona Guerra Mun-
dial, Pierre Vilar va rebre bastant més que
la influència de l’obra de Marx.19 En ma-
jor mesura del que podria suposar-se, si
hom prescindeix de l’anàlisi dels treballs
de recerca de Pierre Vilar i es queda només
amb els seus records personals i les seues
reflexions sobre el coneixement històric, el
nostre autor resulta, a més d’un historiador
marxista com tantes vegades s’ha repetit,
un destacat exponent de la transformació
que va experimentar la història professio-
nal a França entre la dècada de 1920 i els
anys setanta. Aqueixa doble condició d’his-
toriador professional i alhora marxista, cal
destacar-la pel que fa a la manera com
Pierre Vilar concep la història, perquè, en
primer lloc, caracteritza en bona mesura la
seua idea d’història, però també en raó de
les contradiccions internes de la unió re-
sultant. Durant el període entre 1920 i la
darreria dels setanta, com és ben sabut,
l’escola d’Annales, entorn de la revista creada
en 1929 per Marc Bloch i Lucien Febvre,

la història econòmica i social «a la france-
sa»20 al voltant d’Ernest Labrousse o de
Fernand Braudel, la nouvelle histoire en ple
auge, ocuparen el centre de l’univers dels
historiadors professionals, antany en mans
de l’escola històrica alemanya, i desplega-
ren una activitat intel·lectual que avui ens
impressiona. Basta tenir en compte la
quantitat i la qualitat de les publicacions
que sorgiren d’aqueix ambient francès i
comparar-ho, per exemple, amb l’enfonsa-
ment de la historiografia acadèmica a
Alemanya fins que es va recuperar en la
dècada de 196021 o amb l’extrem conser-
vadorisme de la historiografia nord-ame-
ricana durant la postguerra, que va ser
capaç d’arraconar la new history sorgida als
anys trenta.22 Tant en els temes tractats,
com en les fonts i en la metodologia, la
renovació de la historiografia francesa va
ser molt important. Va quedar vinculada,
a més, almenys durant un primer mo-
ment, a la nova perspectiva professional de
l’«historiador compromès», que comença-
va a obrir-se pas llavors. El treball d’histo-
riador no s’entenia al marge dels proble-
mes del present, com a mera contemplació
del passat, sinó que havia de resultar útil a
la societat i perquè així fos calia concebre’l
com un treball científic, en el ple sentit de
la paraula, estar al corrent dels avanços de
la ciència i mantenir una estreta relació
amb les noves ciències socials. La història
es transformava en una «ciència social» (l’ad-
jectiu «social», recordava Lucien Febvre el
1941 a propòsit del títol de la nova revista
que va veure la llum el 1929, es va intro-
duir a fi de posar en relleu que, com les
altres ciències socials, la història també
cercava establir els principis generals del
funcionament social). La història es con-
vertia en una «història-problema» com no
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es van cansar de repetir Lucien Febvre i
Marc Bloch. La història era ara un altre
tipus d’història, per tal com se situava en
la constant interacció entre el present i el
passat i adquiria una responsabilitat gran
orientada a la millora de la societat. Es
tractava, en conseqüència, d’una història
unida al present, distinta d’aquella altra
preocupada només pels «fets del passat»
–una història d’antiquaris–, però també
de la història que havia restat a mercè de
l’interès de l’Estat, no pas de la societat, ja
que insistia en els esdeveniments institu-
cionals i polítics i era alhora incapaç de
combatre el fervor nacionalista i imperia-
lista que va provocar les dues guerres mun-
dials. El present i el futur dels historiadors
compromesos anava també contra aqueix
darrer tipus d’història, contra aqueixa his-
tòria doblement política, pel seu objecte i
per la seua intenció, enfront de la qual s’al-
çava la nova història de caràcter social.

L’obra històrica de Pierre Vilar resulta
ser un dels exponents més notables de l’ex-
traordinari treball de recerca desenvolupat
en el nou medi professional dels historia-
dors «socials» a França. Encara que les
orientacions de Marc Bloch i Lucien
Febvre, els pares de la revista Annales crea-
da el 1929, hi fossen sempre presents, en
la majoria dels casos per mitjà de l’influx
de la seua obra, la veritat és que una gran
part d’aqueix grup de nous historiadors va
rebre el magisteri directe d’Ernest Labrousse
a través de la càtedra que ocupava en l’Ins-
titut d’Histoire Économique et Sociale de
la Sorbona i des de la seua plaça a l’École
des Hautes Études. Labrousse orientà la
recerca històrica cap a la realització de
grans tesis de caràcter «regional» que veie-
ren la llum en les dècades de 1960 i 1970.
François Dosse23 cita un bon nombre d’a-

queixes «tesis regionals» que, en conjunt,
tracten del període del final de l’antic rè-
gim i el principi de l’època revolucionària
i se centren en distintes zones de França
(Pierre Goubert, Emmanuel Le Roy Ladu-
rie, Maurice Agulhon, Adeline Dumard,
Paul Bois, Alain Corbin, Jean-Claude
Perrot, Philippe Joutard, Michel Vovelle,
Pierre Chaunu, Jacques Dupaquier, etc.),
amb dues notables excepcions, la de Georges
Duby, pel que fa a la dimensió temporal
(La societé aux XIe et XIIe siècles dans la région
mâconnaise) i la de Pierre Vilar, quant a
l’espai (La Catalogne dans l’Espagne mo-
derne).

Ernest Labrousse fou sens dubte el
gran mestre de Pierre Vilar. La seua mane-
ra de concebre i posar en pràctica la re-
cerca històrica va deixar una empremta
permanent en l’obra d’aquest, però també
va donar peu al que durant un parell de
dècades va arribar a ser el projecte col·lec-
tiu de recerca en història econòmica i so-
cial més ambiciós i coherent dins i fora de
França. Així es posà en relleu el 1955, amb
motiu del Congrés Internacional de Cièn-
cies Històriques que se celebrà a Roma, i
durant els anys seixanta en els tres col·lo-
quis organitzats per l’Escola Normal Su-
perior de Saint-Cloud. El 1989, un any
després de la mort de Labrousse, «després
d’un llarg i discret retir» –en paraules de
Pierre Vilar– i enmig del «quasi silenci»
que va envoltar la seua desaparició, en
contrast amb «l’emoció oficial i pública»
que s’havia suscitat poc abans entorn de
Braudel, Vilar ens parla del seu mestre en
aquests termes. La «revolució metodològi-
ca» de Labrousse, entorn de la problemà-
tica de «com sorgeixen les revolucions?»,
va fer parlar les xifres sense oblidar l’home,
va reconciliar Michelet i Jaurès, va con-
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frontar les institucions amb allò que és real
i va proporcionar idees que no «reflectei-
xen» sinó que «registren» la realitat i «in-
tenten teoritzar-la». Si el marxisme, afe-
geix Pierre Vilar, és una teoria que ajuda
l’historiador a plantejar problemes i inte-
rrogar documents, Labrousse era marxista
sense proclamar-ho, però el seu marxisme
no tenia res a veure amb el d’aquells que el
pensen com a «doctrina» i en fan ostenta-
ció sense posar-lo en pràctica.24

A més de Labrousse, en el panorama de
la nova historiografia francesa d’aqueixos
anys l’altra gran figura fou Fernand
Braudel. Aquest fou el principal artífex de
l’hegemonia creixent en l’àmbit interna-
cional de l’escola d’Annales, primer des de
la VI secció de l’École des Hautes Études,
convertida en École des Hautes Études en
Sciences Socials, i més tard també des de
la Maison des Sciences de l’Homme, amb
l’ajuda de dues importants fundacions
nord-americanes, la Fundació Rockefeller
i la Fundació Ford. En una emotiva sem-
blança de la figura de Braudel un dia des-
prés de la seua mort, Pierre Vilar recor-
dava el 1985 els «quaranta anys de camí
compartit, alhora amistós i conflictiu, en
què Braudel solia alternar el grunyit amb
la tendresa (i jo, les irritacions amb l’ad-
miració), per les tortuoses sendes de les
institucions universitàries i les altures (no
sempre serenes) de l’epistemologia i la
pràctica històriques».25 Molt crític amb la
identificació que altres feien en aquells
anys de la figura de Braudel amb l’«escola
d’Annales» i la «nova història», Pierre Vilar
mencionava que aquest darrer era el pri-
mer que unia la renovació dels Annales a
Marc Bloch, Lucien Febvre i, en els seus
orígens, a Henri Berr, però no oblidava
per als anys trenta François Simiand, Er-

nest Labrousse, Henri Hauser, Georges
Lefebvre i els geògrafs. «Són aquests ho-
mes –ens diu Vilar– i aquests anys els que
van desempallegar els historiadors france-
sos del jou de la història positivista, els qui
crearen en ells una nova necessitat: la his-
tòria de la matèria social, la història-pro-
blema; la història com a unitat d’allò eco-
nòmic, allò social i allò mental»; «un
redescobriment», segons Vilar, d’allò que
«fins llavors només Marx s’havia atrevit a
anomenar ‘història’». Tot això, abans de
Braudel. Quant a la nova història que se
situa després de Braudel, escriu Pierre Vi-
lar, «sovint només condueix, unes vegades
per especialització i altres per frivolitat, a
un esclafit de la matèria històrica, a un
retorn de les velles compartimentacions:
per a uns les xifres i les corbes; per a altres,
les anècdotes florides». Entre els uns i els
altres Braudel va inserir la seua pròpia
obra (en especial els dos grans títols: La
Méditerranée et le monde méditerranéen à
l’époque de Philippe II, 1946-1949, modi-
ficada al llarg dels anys seixanta; i els tres
volums, publicats com un conjunt el 1979,
de Civilisation matérielle, économie et capi-
talisme, XVe-XVIIIe siècles), «herència indub-
table dels fundadors i potser temptació
forta per als epígons, però, en definitiva,
una obra sòlida i original» amb la qual
Pierre Vilar reconeix de mantenir un deu-
te personal i, per damunt de tot, amb La
Méditerranée.

Pierre Vilar s’identificava a la fi de la
dècada de 1980 amb la «nova història»,
però només amb aquella que en la França
dels anys trenta va trencar amb el «jou de
la història positivista» i va trobar la seua
màxima expressió en la revista fundada
per Marc Bloch i Lucien Febvre, per a des-
prés «redescobrir» el «Marx historiador»
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que, segons Vilar, es trobava molt pròxim
als plantejaments de la història econòmica
i social d’Ernest Labrousse. Ben al contra-
ri, el nostre autor es distanciava a la darre-
ria dels anys vuitanta de la «nova història»
dels epígons de Braudel, que en la seua
opinió portava al retorn a les velles com-
partimentacions i a un esclat de la matèria
històrica o, si hom prefereix utilitzar l’ex-
pressió difosa el 1987 per François Dosse,
a una «història esmicolada». Aqueixa altra
«nova història», ens diu en «Història mar-
xista, història en construcció» i en altres
textos de la mateixa època, havia renunciat
a l’«ambició totalitzadora», a l’objectiu
marxista de «pensar-ho tot històricament»,
per a caure en l’«excés d’especialistes». En-
mig dels uns i dels altres es troba Braudel,
ens diu Vilar, un Braudel que té una rela-
ció amb Marx discutible, subtil, però tan
lluny de la sorprenent ignorància de Lucien
Febvre i Marc Bloch, «com de l’irrisori
desdeny que fingeixen envers Marx tots els
mediocres de les joves generacions». Histò-
ria total, història unificada, enfront d’his-
tòria en vies de fragmentació, així acaba
«Història marxista, història en construc-
ció»: «A tots els nivells, la història marxis-
ta està per fer. La història sense més, a se-
ques. En aquest sentit, tota ‘autèntica
història’ seria una historia ‘nova’. I tota his-
tòria ‘nova’ privada d’ambició totalitzado-
ra és una història envellida per endavant».

Aprofundim una mica més el tipus
d’història que defensa Pierre Vilar i co-
mencem per tot allò que l’aproxima a la
història econòmica i social «a la francesa»
del període Labrousse/Braudel. Aqueixa
història no és, per descomptat, una «histò-
ria-projecte», un projecte d’història mar-
xista global i científica per realitzar, sinó
una molt concreta suma de resultats a par-

tir d’una manera de pensar la matèria his-
tòrica que continua essent parcial i limita-
da, però menys del que sembla a Pierre
Vilar el treball de l’historiador tradicional.
Com a tants altres historiadors de profes-
sió, des que la història es consolida a Fran-
ça com a disciplina universitària, Pierre
Vilar comparteix la sèrie de normes i in-
teressos que han fet possible un «saber
positiu» sobre éssers humans «concrets»,
delimitats en el temps i en l’espai (sense
fer-ne abstracció), a partir de l’anàlisi crí-
tica de les fonts que han restat de la seua
existència en el passat. La història com a
«saber positiu», i no pas com a filosofia,
estudia en profunditat, d’una manera mo-
nogràfica i a partir de les fonts disponi-
bles, «un cas», un «fet històric», un «procés
històric». Ara, tanmateix, totes aqueixes
pretensions són cobertes pels «nous histo-
riadors» d’una dimensió «social» que im-
pedeix confondre l’objecte d’estudi d’a-
queixa nova història amb el de la història
tradicional, reduït aquest a les institucions
o als esdeveniments politicoestatals. Des
del nou i més ampli horitzó de la història
econòmica i social tal com sorgeix en el
període d’entreguerres, que a França acon-
segueix un gran desenvolupament en les
dècades de 1950 i 1960, la recerca his-
tòrica professional reïx a abraçar diversos
aspectes del fet historicosocial estudiat,
cosa que comporta un enriquiment consi-
derable de l’anàlisi històrica i una diversi-
ficació d’aquesta en plans distints (també
en sentit temporal: el temps llarg de la
dinàmica estructural, el temps mitjà de les
conjuntures, el temps curt de l’esdeveni-
ment), acompanyats d’una no menys no-
table ampliació de les fonts i els mètodes.
El treball d’historiador continua susten-
tant-se –ara fins i tot molt més que abans–



55
en la recerca «empírica», mentre guanya
en ambició de «globalitat» relativa al «cas»
historicosocial analitzat (per exemple, un
grup social que s’estén per un espai geo-
gràfic i temporal més o menys ampli, amb
consciència o no d’identitat, identitat que
pot arribar adquirir un caràcter nacional,
com ocorre a Catalunya). Malgrat això,
aqueixa «globalitat» queda en la pràctica
restringida pels límits mateixos que impo-
sa el treball d’historiador (eleccions diver-
ses, fonts disponibles, envergadura i dura-
da de la recerca realitzada, etc.).

Segons la meua opinió, no hauríem de
confondre dues coses, com s’ha fet massa
sovint en la crítica dels darrers anys a la
història econòmica i social dels anys cin-
quanta i seixanta. D’una part, la forma
«irreal» i si es vol «utòpica» (en el sentit
d’irrealitzable) d’història «total» que ix del
projecte d’una teoria pendent d’elaborar a
fi de donar compte del moviment «total»
de la societat (siga la que siga la seua font
d’inspiració: marxista-labroussiana, com
ocorre a Pierre Vilar, liberalmalthusiana o
basada en el predomini de la geohistòria,
com volgué fer Braudel). Aqueix projecte
té en si mateix molts problemes que fan
impossible de portar-lo a la pràctica i el fet
de criticar-lo posa de manifest, amb raó,
els seus punts febles i les seues insuficièn-
cies. D’un altre costat, però, hi ha una for-
ma molt real d’història que resulta de
l’ideal anterior i de l’esforç de recerca diri-
git a elucidar no un sinó diversos i distints
aspectes de la vida social, relacionats entre
ells al llarg d’un temps prou significatiu
per a posar en relleu les continuïtats i els
canvis en la societat. En l’un i l’altre cas,
en la seua forma utòpica i en la seua forma
real, no em sembla encertada la denomi-
nació «història estructural» per a donar

compte d’aqueix tipus d’història. Almenys
fins ben entrada la dècada dels setanta,
l’aportació d’aqueixos historiadors no ha
d’associar-se, sinó més aviat al contrari,
amb l’«estructuralisme» com a corrent de
pensament en auge a França durant els anys
cinquanta i seixanta. Les idees de Claude
Lévi-Strauss, de Jacques Lacan, de Roland
Barthes, de Louis Althusser i de Michel
Foucault eren molt distintes de les dels
historiadors que aquests mateixos anys
parlaven d’estructura i conjuntura per a
referir-se a fenòmens de caràcter econòmic
i social. François Dosse ho ha fet notar en
la seua Histoire du structuralisme i ha pas-
sat revista a les incomprensions i les ten-
sions que es manifestaren entre els uns i els
altres durant aquests anys i de les quals
Vilar mateix fou protagonista, primer en
la seua controvèrsia amb Althusser, en to
molt amigable, després en el lamentable
incident provocat per Foucault, que se
sentí «injuriat» per la crítica de Vilar abo-
cada en «Història marxista, història en
construcció».26 Amb tot, la distinta «lon-
gitud d’ona» entre els uns i els altres és
lluny de ser només conseqüència de dispu-
tes personals o de rivalitats entre destacats
representants de disciplines en plena reno-
vació i en pugna per guanyar ascendència
en el món universitari. Des de la perspec-
tiva que avui ens proporciona el temps
transcorregut, el conflicte intel·lectual –en
gran mesura ideològic, si prenem el mot
en sentit ampli– resulta el primer acte
d’un combat que encara continua desen-
volupant-se entre els defensors de l’objec-
tivitat en el terreny de la ciència en gene-
ral i de les ciències socials i la història en
particular, i els partidaris de fer desaparèi-
xer en el pla epistemològic (atenció: en el
pla epistemològic, no pas com a vegades
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s’interpreta erròniament en l’ontològic) la
idea mateixa d’objectivitat. Pierre Vilar se
situà amb els primers i s’oposà als segons,
encara que compartís amb alguns d’aquests
darrers el rebuig radical a l’ordre capitalis-
ta i amb Althusser, a més, l’admiració per
l’obra de Marx.

Per desfer qualsevol possible confusió
he de deixar clar que aquest altre tipus
d’«objectivisme» a què em referesc és d’or-
dre epistemològic i no té relació amb la
manera d’entendre l’«ofici d’historiador» o
la «funció social de la història». Com hem
vist adés, molts «nous» historiadors, des de
Marc Bloch i Lucien Febvre fins al mateix
Pierre Vilar, havien deixat de creure des
del període d’entreguerres en la possibi-
litat de construir en el món de la història i
de la ciència en general una torre d’ivori
que els aïllés de les temptacions del món
terrenal i permetés produir un coneixe-
ment objectiu, pur, no contaminat, quasi
d’una manera «sacerdotal». Tampoc no ho
desitjaven. Per a ells la ciència no es feia
des d’una tal asèpsia intel·lectual, sinó en
contacte amb els problemes del món i, per
tant, havia de començar per reconèixer el
grau de parcialitat, de subjectivitat, que
el coneixement sempre comporta, no de-
bades es tracta d’una obra humana i no
pas del reflex de l’«ull de Déu», com solien
pensar molts teòlegs reconvertits. Tanma-
teix, que la ciència resultés una empresa
humana i, per tant, compromesa, subjec-
tiva i fal·lible, no significava que fos inca-
paç de proporcionar coneixements «objec-
tius». Negar aquesta possibilitat representava
per a una gran part dels recercadors qües-
tionar el mateix fet diferencial de la cièn-
cia, caure en el relativisme, deixar expedit
el camí que condueix a l’escepticisme i a
l’irracionalisme. L’«Occident lliure» i el

bloc comunista, cadascú a la seua manera,
van compartir durant els anys de la post-
guerra la idea de «ciència objectiva» i al-
hora compromesa amb els valors de l’una
o de l’altra societat, ciència teòrica i al
mateix temps empírica o pràctica, encara
que en el primer cas fes furor l’empirisme
lògic i Karl Popper, mentre que en el se-
gon predominava una versió badoca del
materialisme històric (cosa que no deixava
de produir un important desequilibri en el
terreny dels principis, per bé que era tota
una altra cosa la pràctica científica a ban-
da i banda del «teló de ferro»). En qual-
sevol cas, restava clar que qualsevol ciència
era el resultat d’una manera especial d’or-
ganitzar el treball intel·lectual col·lectiu
que havia donat origen a institucions, mè-
todes i teories científiques, dirigit cap al
que un dels màxims representants de la
new history nord-americana en el període
d’entreguerres anomenà «el noble somni
de l’objectivitat».

Malgrat l’èxit d’aquest «objectivisme»
epistemològic en les dècades posteriors a
1945, tant a Occident com a l’Europa
oriental i a l’URSS, al qual contribuïren en
no poca mesura les diverses variants del
marxisme, la sociologia funcionalista i el
positivisme lògic, els ecos d’altres maneres
de plantejar les coses no desaparegueren.
Aqueixes altres posicions es manifestaren
també en la conjuntura que Husserl va
denominar el 1935 de «crisi de les ciències
europees», però anaren fent-se més i més
dèbils una vegada restaurada la confiança
en la ciència en les dècades posteriors al fi-
nal de la Segona Guerra Mundial. No fou
ni de bon tros amb aqueixes altres maneres
de tractar la qüestió de l’objectivitat (per
exemple, amb la fenomenologia o amb la
nova hermenèutica) amb les que va enlla-
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çar la consciència crítica de la filosofia
estructuralista a França en els anys de la
revolta del Maig del 68 (encara que sí que
ho han fet en els nostres dies els partidaris
de recuperar Raymond Aron o de seguir
de prop la filosofia de Paul Ricœur). Com
assenyala Michel de Certeau en la seua
contribució a Faire de l’histoire, el proble-
ma de l’«objectivisme» no es plantejava a
la primeria de la dècada de 1970 de la ma-
teixa manera que quan Raymond Aron27

va vulgaritzar durant la postguerra els te-
mes de l’historicisme alemany. Ara, pensa
Michel de Certeau el 1974 i no li manca
raó, el problema no té relació amb la pers-
pectiva de la subjectivitat o el «pensa-
ment» d’un autor, sinó amb les tècniques
d’una disciplina (el «discurs» disciplinar) i
els conflictes socials en l’examen d’una es-
tructura epistemològica, la de la història,
com Foucault va fer el 1969 en L’archéo-
logie du savoir. A més, hi afegiré ara pel
meu compte, no es tractava tampoc de
tornar a fer ressaltar una especificitat que
reforcés l’antiga dicotomia en el món de la
ciència i contribuís al persistent intent de
separar les ciències de la naturalesa i les
ciències humanes, una cosa que no sempre
han entès els historiadors «científics» hi-
persensibles a qualsevol intent en aquesta
direcció, sinó que més aviat era cosa de
posar en relleu un tret comú a tota classe
de disciplines. El nou enfocament episte-
mològic qüestionava tant la dicotomia
procedent de l’historicisme com l’«objecti-
visme» popperià que expulsava la història
del regne de la ciència pel seu intrínsec
«subjectivisme». Tanmateix, l’èmfasi posat
en el caràcter social de tots els distints
sabers o ciències, en el fet que en qualsevol
recerca i no sols en la «historiogràfica»
–que és, d’altra banda, l’única a què fa re-

ferència l’article de Michel de Certeau–
s’articule, com aquest autor afirma, «una
esfera de producció socioeconòmica, polí-
tica i cultural», fins a quin punt podia ser
vist com una gran novetat pels partidaris
de l’enfocament marxista? Tampoc els se-
guidors de la sociologia del coneixement o
els nous historiadors de la ciència parti-
daris de la hipòtesi «externalista», a mesu-
ra que s’esquerdava el nou consens objec-
tivista dels anys de la guerra freda, no ho
podien veure com un gran descobriment.
Sí que hi havia quelcom d’inèdit en el nou
enfocament epistemològic de la darreria
dels seixanta, encara que fos en un sentit
no gaire ben percebut en aquells anys pels
historiadors. Es tractava de l’assumpte de
la configuració social i lingüística del
«discurs» en el si de la ciència i no pas tant
de les relacions entre ciència i societat.
Això és el que el 1974 Michel de Certeau
anomenà el «desvetlament epistemològic»
a França, que testimoniaven «Serge Mos-
covici, Michel Foucault, Paul Veyne i
molts més» i que es feia patent «amb una
urgència nova». «Desvetlament» pel qual
durant algun temps sentiren poc o gens
d’interès la majoria dels científics socials i
dels historiadors, amb honroses excep-
cions, una de les quals precisament la in-
tervenció de Pierre Vilar, en el seu cas
molt crític amb una tal «ruptura episte-
mològica».

Res més incert, d’altra banda, que hi
hagués un «desvetlament» només a partir
de la darreria dels seixanta de la preocu-
pació epistemològica entre els historia-
dors. És veritat que en la professió abun-
daven les obres de metodologia –una cosa
molt distinta–, però els aspectes epistemo-
lògics havien estat d’una manera o d’una
altra presents des del segle XIX en obres
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d’autors tan diversos com ara Droysen,
Bernheim, Seignobos (i la seua polèmica
amb Simiand), Xénopol, Croce, Henri
Berr, Charles Beard, Carl Becker, Marc
Bloch, Lucien Febvre, Collingwood, E. H.
Carr, Henri-Irénné Marrou, Topolski, el
mateix Vilar i un llarg etcètera. A què
al·ludeix, doncs, el «desvetlament epistemo-
lògic» esmentat per Michel de Certeau?
Sens dubte, a la suposada «ruptura episte-
mològica» o «gir epistemològic» que, se-
gons se’ns repeteix amb insistència en les
dues darreres dècades, tingué lloc a partir
de la fi dels seixanta i el principi dels
setanta i que se suposa que inicià una eta-
pa nova i distinta en la historiografia. Allò
que en aquest sentit representà per als his-
toriadors la crítica de Foucault –represa
per Paul Veyne i prosseguida per Michel
de Certeau– a la confusió tan freqüent en
la tradició disciplinària de la història entre
allò «social» i allò «real», entre el «fet his-
tòric» construït per tota una sèrie d’opera-
cions intel·lectuals a càrrec de l’historiador
i el «fet històric» tal com va ocórrer en el
passat, bé es porta a col·lació en el darrer
llibre de Gérard Noiriel, Penser avec, penser
contre. Itinéraire d’un historien.28 Què pen-
sava Pierre Vilar sobre aqueixa suposada
«ruptura epistemològica»?

Pierre Vilar en absolut no manté la
posició tan freqüent de l’historiador pro-
fessional que sent «l’objectivitat» amena-
çada per un multifacètic «relativisme» que
fica al mateix sac els més variats crítics de
la modernitat i els partidaris del «postmo-
dernisme». Aqueixa altra classe d’«objecti-
visme» científic que sol anar acompanyat
de crides constants a la «neutralitat», no
exemptes d’hipocresia, no casa bé amb el
marxisme. Encara que Vilar compartís amb
tants altres historiadors de professió una

antiga aversió pels debats «filosòfics» i pre-
ferís baixar al terreny dels «fets», el seu
coneixement a fons de l’obra de Marx i
l’enorme importància que sempre va do-
nar a la teoria en l’anàlisi historicosocial el
distanciaven de l’empirisme o del positi-
visme ingenus, igual que també va ocórrer
a molts altres partidaris de la nova història.
Tanmateix, per més que hi hagués una
gran distància entre els uns i els altres, no
per això en la història econòmica i social
havia de perdre terreny una epistemologia
en què l’objectivitat no desapareixia en
absolut com a meta abastable, ara per mit-
jà d’aproximacions successives. Aquesta
epistemologia en què l’objectivitat no es
concebia amb la ingenuïtat empírica
d’abans ni de manera absoluta sinó de for-
ma col·lectiva i amb les seues imperfec-
cions fou compartida per Marx i els sociò-
legs durkheimians (el cas de Simiand), així
com també pels pares de la nova història
(Berr, Bloch, Febvre, Labrousse, Lefebvre,
Braudel). Pierre Vilar deixà molt clar fins
a quin punt era injust ficar tots els
historiadors al mateix sac de l’«empirisme
antiteòric» contra el qual dirigien els seus
dards Althusser i Foucault quan va es-
criure en «Història marxista, història en
construcció» el següent: «admet que im-
porta no confondre ni el pensament amb
la realitat ni la realitat amb el pensament,
que el pensament no manté amb el real
més que una ‘relació de coneixement’ (i
què més podria fer?), que el procés de co-
neixement té lloc del tot en el pensament
(i on diables hauria de tenir lloc?) i que hi
ha un ordre i una jerarquia de les ‘genera-
litats’ […]»; com també es tractava d’ad-
metre «la real dificultat que experimen-
tem, en la definició dels nostres processos
i en la pràctica de la nostra recerca, de no
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‘caure en l’empirisme’ situant-nos massa
prop de l’objecte descrit, de l’‘exemple’».
Però hi afegeix tot seguit: «l’abisme de
l’empirisme no està separat de l’idealisme
més que per un fil». De quina manera pensa
Pierre Vilar que és possible no caure ni en
l’«empirisme» ni en l’«idealisme» sense re-
nunciar, d’altra banda, a l’horitzó de l’objec-
tivitat tan característic del treball científic?

Bernard Lepetit i Jean-Yves Grenier
han fet una profunda anàlisi de les dues
obres principals de Labrousse publicades
abans de 1945 que em servirà per a res-
pondre en part, només en part, a la pre-
gunta anterior. Ells han posat en relleu dues
coses en aparença contradictòries.29 En
primer lloc, les modalitats de la recepció
d’aqueixes dues obres entre els historia-
dors (descobriment de noves fonts, rigor
en la crítica d’aquestes fonts, novetat del
tractament estadístic de la informació,
model explicatiu que comprèn distintes
classes de fets: l’expansió econòmica del
segle XVIII, el canvi de conjuntura, l’esde-
veniment de 1789). En aqueix sentit, con-
clouen els autors, la disciplina estigué
presta a no entendre de Labrousse sinó
uns principis metodològics tal vegada sim-
plificats, però capaços d’integrar el moder-
nisme quantificador en la tradició positi-
vista. Tanmateix, en segon lloc, els llibres
de Labrousse poden llegir-se també, si se-
guim Lepetit i Grenier, com a indicadors
de les exigències d’una pràctica i la volun-
tat manifesta de conciliar les regles de la
nova ciència social amb un cert empirisme
metodològic. Segons la meua opinió, una
tal lectura és la que més s’acosta a l’intent
de Pierre Vilar d’unir les ensenyances de
Labrousse a la innovació metodològica del
«Marx historiador» i, per tant, a l’obra de
recerca i de reflexió del mateix Vilar. Lluny

de la cerca positivista del fet «vertader»,
condició d’una objectivitat proclamada,
en l’enfocament «experimental» de La-
brousse, ens diuen Lepetit i Grenier, hi ha
una seqüència que li permet passar primer
del «fet històric primari» (el moviment
dels preus, per exemple, en una determi-
nada conjuntura) al «fet experimental
construït» (la formació dels preus en l’an-
tic règim, una vegada obtingut de manera
inductiva un coneixement més general de
com ocorre i seguit d’una elaboració esta-
dística que fa desaparèixer la individualitat
en profit del caràcter comú i de la regula-
ritat); i després, a continuació, del «fet ex-
perimental» al «factor explicatiu» mitjan-
çant la noció central de contrarieté, per la
confrontació de les diferents sèries cons-
tituïdes, que introdueix la causalitat histò-
rica, en aquest cas econòmica, com a re-
sultat de la contradicció entre els distints
tipus d’ingressos (salari, renda feudal, ren-
da burgesa) i les concomitàncies múltiples
o les relacions estables entre un conjunt de
variables en el temps curt, a vegades amb
un factor exterior pertorbador (les crisis de
«tipus antic»). No hi ha res de més concret
i més abstracte, consideren Lepetit i Gre-
nier, que l’arquitectura de l’Esquisse i La
crise, allí on una lectura superficial només
veu l’encadenament lineal que condueix
d’allò real a l’arxiu, de les fonts a les sèries,
de les corbes a la seua descripció.

Amb aqueixa perspectiva podem acos-
tar-nos a l’anàlisi de les principals apor-
tacions de Pierre Vilar a l’estudi de certs
fenòmens econòmics i socials en la Cata-
lunya i en l’Espanya modernes, en especial
durant el segle XVIII. Així entendrem mi-
llor, per exemple, la seua crítica a la his-
tòria dels preus tal com la concep E. J.
Hamilton, les consideracions metodolò-
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giques de Vilar a propòsit del moviment
dels salaris en la Barcelona del segle XVIII o
l’ambiciós programa de recerca que hi ha
darrere de la comunicació presentada a la
Primera Conferència Internacional d’His-
tòria Econòmica celebrada el 1960 a Esto-
colm amb el títol «Creixement econòmic i
anàlisi històrica».30 En aquestes i moltes
altres pàgines de l’obra de Pierre Vilar, per
descomptat en la seua tesi doctoral sobre
Catalunya i en els treballs sobre l’Espanya
del segle XVIII, resta manifest el substrat
epistemològic d’un mode «experimental»
de concebre la història; un mode que s’a-
proxima al d’aqueix Labrousse que Vilar
acosta al «Marx historiador» i que s’allu-
nya tant de l’«evidència» del fet històric en
el vell empirisme com del model hipote-
ticodeductiu popperià molt estimat els
anys cinquanta i seixanta pels historiadors
i científics socials neopositivistes. Algunes
de les dificultats, dels problemes i de les
contradiccions que planteja un intent així,
ni empirista ni teòric positivista, d’asse-
gurar una relació immediata del saber al
seu objecte –i, per tant, una correspon-
dència entre l’estructura del real i les ca-
tegories de l’experimentació– han estat
posats en relleu per Lepetit i Grenier: elogi
de la repetició (en Simiand) que es dobla
ara d’arguments realistes en Labrousse (en
història econòmica allò que vertadera-
ment importa és el que està repetit i el
canvi social, en conseqüència, resulta pen-
sable en molt menor mesura); caràcter
mecànic de l’anàlisi causal, que prové en
part de la dificultat de determinar separa-
dament, en la seua successió, les tres se-
qüències de l’experimentació (fet històric
/ objecte experimental / factor explicatiu)
i no té en compte que l’ordre de la cons-
trucció del fet històric és allò que decideix

a priori l’articulació causal, mentre que
«l’ordre de les dependències» està «deter-
minat en el moment de la construcció de
l’objecte experimental»; conversió de la
temporalitat en portadora de causalitat ex-
plicativa, cosa que impedeix que siga ma-
nipulable i fa difícil conciliar l’expressió de
dues causalitats, la de la regularitat i la del
canvi, el mode explicatiu «conjuntural-es-
tructural» amb el mode d’explicació que
remet a la causalitat accidental, per tal
com pensa l’esdeveniment com el pro-
ducte d’un conjunt de regularitats pertor-
bades per un xoc exogen.

Pierre Vilar era molt conscient de les
dificultats d’un tipus d’anàlisi històrica en
la línia del Marx recercador i capaç d’in-
corporar la pràctica històrica d’Ernest
Labrousse i les aportacions epistemològi-
ques més rellevants de la nova història
concebuda com a ciència social (amb am-
bició de totalitat) procedents de Marc
Bloch, Lucien Febvre o Fernand Braudel.
Aqueixa anàlisi havia de sustentar-se en un
ampli coneixement de fonts molt diverses,
des dels textos guardats als arxius i que
havien proporcionat des del principi de la
professió la base empírica a l’historiador
fins a tot allò que aportaven les noves cièn-
cies socials (noves fonts, nous mètodes): la
geografia, la demografia, l’economia, la
sociologia, etc. Per distanciar-se del «rea-
lisme ingenu», Pierre Vilar recorre ara i
adés a l’obra de Marx, que és la seua font
epistemològica principal, però a un Marx
que, a diferència del que pretén Althusser
amb la seua ruptura epistemològica, no li-
quida «les ‘peces habitables’ constituïdes
en les diverses etapes de la conquesta cien-
tífica».31 Aquest Marx, segons Pierre Vilar,
proporciona una «teoria parcial» que es
dóna com universal entorn del concepte
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de «mode de producció», objecte teòric
central i alhora expressió d’un «tot social»
empíric. Mitjançant aqueix concepte i
aqueixa teoria era possible, com va es-
criure Vilar el 1980 en el primer capítol
del seu llibre Iniciación al vocabulario del
análisis histórico dedicat al terme història,
orientar la recerca històrica cap a «l’estudi
dels mecanismes que vinculen la dinàmica
de l’estructures –és a dir, les modificacions
espontànies dels fets de masses– a la suc-
cessió dels esdeveniments –en què inter-
venen els individus i l’atzar, però amb una
eficàcia que depèn sempre, a més o menys
llarg termini, de l’adequació entre aquests
impactes discontinus i les tendències dels
fets de masses–».32 Un plantejament així,
per descomptat, no elimina el que els par-
tidaris del «gir lingüístic» en les dues dar-
reres dècades han vingut a anomenar l’«ar-
gument ingenu» de la realitat concebuda
com a referència objectiva, ni el problema
d’una teoria amb pretensions de totalitat,
ni –com assenyalen Lepetit i Grenier– el
problema dels distints modes d’explicació
causal de difícil encaix, amb més descrip-
ció i mecanicisme del que hom tendeix a
reconèixer. Tanmateix, la posició de Vilar
conté un cert grau de «realisme crític» de
procedència marxista que la separa de l’«ob-
jectivisme» tan denigrat en els anys vui-
tanta i noranta pels partidaris del «gir episte-
mològic». No hauríem de passar-ho per alt.

A diferència del que ocorre en el cas de
Labrousse, en Pierre Vilar aqueixa particu-
lar epistemologia de la història enriquida
arriba fins a la «crisi» dels anys vuitanta i
noranta, no sols a partir de la pràctica «ex-
perimental» d’un recercador, sinó també
de les seues reflexions de caràcter explícita-
ment epistemològic, com ara «Història
marxista, història en construcció» i altres

de la mateixa època. Això mostra una ve-
gada més fins a quin extrem es distingeix
aquest enfocament de l’«empirisme anti-
teòric» dels historiadors que reberen de
colp en els anys setanta l’impacte de la
«ruptura» proposada entre altres per Fou-
cault, així com també del «teoricisme»
econòmic, sociològic o antropològic de
l’historiador subjugat per la «superioritat
científica» de les noves ciències socials i
net de qualsevol ombra de crítica episte-
mològica. Però també ens serveix per a
comprovar que totes aqueixes epistemo-
logies compartiren un «objectivisme» for-
mulat de distintes maneres. Els problemes
a què s’ha enfrontat i s’enfronta aqueix
«objectivisme epistemològic», assenyalats
per alguns dels que han anat criticant-lo
des de llavors, així com també el fet de
prendre consciència d’una manera crei-
xent dels límits d’aqueix objectivisme, no
ens han de dur forçosament a compartir la
idea d’una «ruptura» d’on hauria eixit una
epistemologia alternativa, com alguns pen-
sen en el cas de la història. Quan Pierre
Vilar, en «Història marxista, història en
construcció», escriu que «la paraula ruptu-
ra epistemològica és perillosa perquè sug-
gereix que hom pot passar bruscament de
la ‘no-ciència’ a la ‘ciència’», estava d’algu-
na manera entrant en contradicció amb la
idea defensada allí mateix d’una història
científica (marxista) per construir i alhora
desmitificava, sense adonar-se’n, la ruptu-
ra de la «nova història» dels fundadors i se-
guidors dels Annales amb la vella història,
però també deia una gran veritat –o al-
menys així m’ho sembla. Recordar-ho en
les discussions sobre la «crisi de la història»
de les dues darreres dècades crec que pot
ser molt oportú si hom pensa en els nom-
brosos historiadors que continuen entes-
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tats a establir, com si fos possible, una línia
de demarcació entre «ciència» i «una altra
cosa que no és ciència però no resulta
tampoc una mera opinió», bé per mostrar-
se partidaris d’un nou «paradigma» cientí-
fic que resoldria l’actual «crisi de la histò-
ria», bé en un sentit oposat, a favor que la
història deixe de pensar-se com a ciència i
esdevinga un producte cultural més.

En el fons, siga el que siga el valor que
donem a l’obra de Pierre Vilar –d’una ma-
nera, d’altra banda, que no pot deixar de
ser crítica, com ens ha ensenyat l’autor
d’«Història marxista, història en construc-
ció»–, hi trobem una particular forma
d’entendre i fer la història i també un
conjunt interrelacionat d’elements bàsics
comuns a una forma àmplia i diversa de
concebre la història com a saber o ciència.
Aqueix saber o ciència «en construcció»
que és la història va fent a poc a poc el seu
camí de manera col·lectiva sense fer gaire
cas als partidaris d’exagerar «girs» o «rup-
tures», a vegades de signe tan oposat que si
es prenguessen seriosament i tots junts pro-
duirien, en comptes d’una separació, un
autèntic curtcircuit. Els elements comuns
d’aqueixa història sempre «en construc-
ció» són almenys els següents, sense que
l’ordre que ve a continuació en pressupose
cap jerarquia: l’anàlisi crítica de les fonts
(amb un concepte de font cada vegada
més ampli i una anàlisi que no ignora les
aportacions metodològiques de les altres
ciències) i de com els historiadors les cons-
titueixen en referent «empíric» a fi de fer
possible una informació «verídica» dels
fets; la manera de fer intel·ligibles els «fets
històrics» per mitjà de raonaments que
mostren la seua relació amb altres i ens
proporcionen interpretacions o explica-
cions plausibles; la manera d’exposar en

síntesi els resultats de la recerca realitzada i
oferir una representació convincent d’allò
que s’ha esdevingut i que permeta anar
més enllà de les que existeixen; i un con-
cepte d’objectivitat com a ideal (que l’ob-
jectivitat no existesca en la realitat i que
siguem conscients que tot «fet històric» és
doblement «construït» pel «subjecte» his-
toriador i de manera col·lectiva pels «dis-
cursos» i les «tècniques» de la disciplina
històrica no vol pas dir que no hàgem de
tractar els «fets històrics» com a represen-
tacions de fets reals i deixar que altres po-
sen a prova la validesa d’aquestes represen-
tacions). A partir d’aquí seria possible
entrar en el terreny concret –que resta per
a una altra ocasió– de contrastar la recerca
de Pierre Vilar, per exemple sobre el dina-
misme de l’economia i el fet diferencial
català en el segle XVIII, els motins del 1766
i la crisi de l’antic règim a Espanya, o el
patriotisme i el nacionalisme, amb altres
recerques sobre aquests fets, perquè no es
tracta de «punts de vista» que admeten to-
tes les variacions possibles, sinó de resul-
tats d’una pràctica d’historiador al si d’un
treball col·lectiu orientat cap a un major i
millor coneixement del passat humà. En pa-
raules de Bernard Lepetit i Jean-Yves Gre-
nier, que faig meues, és possible definir
una disciplina científica com un conjunt
estructurat que segueix les seues pròpies re-
gles teòriques i pràctiques per permetre,
entre els individus que s’ho proposen –bo-
na puntualització, d’altra banda: només
entre aquells que s’ho proposen–, l’inter-
canvi de coneixements i d’experiències.33

Des d’aqueixa òptica disciplinària, l’obra
de Pierre Vilar se‘ns presenta com una de
les contribucions més rellevants a la recerca
històrica i a la reflexió sobre el coneixement
històric que ens ha deixat el segle XX. ❐
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Començaré recordant una data: juliol
de 1988. Va ser, em penso, la darrera ve-
gada que l’historiador Pierre Vilar va visi-
tar Catalunya i de fet, possiblement, la
darrera vegada que es va adreçar a un pú-
blic universitari. L’escenari va ser, precisa-
ment, aquesta Universitat de Girona. Pierre
Vilar, que aleshores tenia 82 anys, va im-
partir un curs de deu hores en el marc dels
cursos d’estiu de l’Estudi General de Giro-
na. En aquelles classes, Pierre Vilar no es
va pas limitar a repetir algunes de les seves
idees conegudes. Els organitzadors ens hau-
ríem acontentat amb això. Però ell ens va
voler oferir molt més. En aquell curs, que
li va donar l’oportunitat de connectar amb
joves historiadors i historiadores –una opor-
tunitat que ja no li oferia París–, Pierre
Vilar hi va voler desgranar algunes de les
seves darreres reflexions. Aquí va ser on
vam sentir per primera vegada l’expressió
pensar històricament.1

Es tractava d’una expressió relativa-
ment nova en el vocabulari vilarià. Relati-
vament, perquè connectava de ple amb
una vella reivindicació de l’historiador: la

Rosa Congost

Rosa Congost és professora d’Història a la Universitat
de Girona i editora del llibre de Pierre Vilar Pensar
històricament (Tres i Quatre, 1995). Aquest text cor-
respon a la lliçó inaugural del curs 2003-2004 llegi-
da per l’autora a la Universitat de Girona.

necessitat de practicar una història rao-
nada. Passar de la reivindicació d’una his-
tòria raonada a la reivindicació d’un pen-
sament històric, però, significava donar
un pas important en la forma de fer arri-
bar al públic la seva manera de concebre la
Història. L’expressió història raonada evo-
ca sobretot una pràctica i una metodologia
pròpies d’un ofici concret, d’un col·lectiu
restringit, el dels historiadors. Pensar histò-
ricament, en canvi, era una pràctica reco-
manada a tots els ciutadans. Reflectia,
doncs, una voluntat d’incidir en la mane-
ra d’analitzar els fenòmens del present.
«Un plantejament com aquest –va dir–
hauria de tenir repercussions immediates
sobre el desig dels historiadors per aclarir
problemes actuals».

Aquestes preocupacions de Pierre Vilar
per a aclarir els problemes actuals tampoc
no eren noves. En un llibre que recull al-
gunes de les seves classes de la Sorbona
dels anys setanta, hi veiem escrit: «El que
esperem d’una història raonada és com-
prendre el passat per conèixer el present;
aquest coneixement –afegia Vilar– reque-
ria sotmetre a reflexió la informació “de-
formant” que ens arriba a través dels mit-
jans de comunicació». I, de fet, els inicis
geogràfics de l’itinerari intel·lectual de
Pierre Vilar, a la dècada de 1920, i el seu
descobriment paral·lel de Catalunya, als

Ensenyar a pensar històricament.
El llegat de Pierre Vilar
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quals em referiré més endavant, responien
també a la mateixa voluntat.

Aquesta preocupació de sempre de
Pierre Vilar pel present, no hem de catalo-
gar-la com una voluntat d’incidir en els
fòrums i els mitjans de comunicació reser-
vats a una elit intel·lectual. Pierre Vilar era
poc amic de signar manifestos i d’escriure
articles periodístics, i sempre es va sentir
incòmode amb l’etiqueta d’intel·lectual.
La proposta que amaga l’expressió pensar
històricament va molt més enllà del paper
d’intermediari que un intel·lectual pot as-
pirar a fer entre el món i el pensament. El
que ell propugnava encaixa amb la idea
d’una funció social de l’historiador més
majoritària, més a l’abast de tots els histo-
riadors, que és la funció d’ensenyar la his-
tòria. A la universitat, però també als insti-
tuts i a les escoles.

Però què vol dir pensar històricament?
Per a Pierre Vilar pensar històricament volia
dir tenir en compte les realitats diverses
que s’amaguen darrere algunes paraules
–per exemple, darrere els noms dels països
o darrere les paraules abstractes– i esfor-
çar-se per situar els fets en les seves justes
coordenades de temps i d’espai. Quan ha
passat? On? Necessitem datar i localitzar
els fets, per a poder interrogar-los d’una
manera adequada, és a dir, a partir del que
ha passat abans.

No pensen històricament els que veuen
les coses com si fossin iguals des dels temps
més remots, i utilitzen expressions com ara:
Espanya és tal cosa, França tal altra... Tam-
poc no pensen històricament els que inte-
rroguen els fets a partir del que saben que
ha passat després. Perquè, deia Vilar:

pensar un fet, un període a partir del que
sabem que passa després és força perillós:

podem acabar amb fórmules del tipus «Ale-
manya estava preparada per a ser protes-
tant; i Espanya, pera ser catòlica», etc.

 Pierre Vilar no pretenia pas haver des-
cobert cap secret. Per això afegia:

No penso pas que hi hagi gent que negui
aquestes coses: el segle XVI no és el mateix
que el segle XX. Itàlia no és el mateix que
Anglaterra: són coses que qualsevol accep-
ta. El problema –advertia Vilar– és que
moltes vegades no es té en compte.

Quan Pierre Vilar insistia en la neces-
sitat de pensar històricament no pensava en
els treballs dels historiadors –perquè és
una forma de pensar consubstancial, deia, al
seu ofici– sinó, sobretot, en les expressions
que sovint llegia en els diaris i en els lli-
bres, i escoltava per la ràdio i la televisió.
L’hàbit de pensar històricament només po-
dia adquirir-se per mitjà d’una educació
adequada. És aquesta reflexió la que con-
dueix Pierre Vilar a afirmar: «pensar histò-
ricament és l’educació històrica general
que s’hauria de donar a tothom». Tot afe-
gint: «però el que hauria d’ésser essencial
per a la formació dels esperits, potser és
massa perillós per als poders establerts, per
a les ideologies dominants».

Pensar històricament, doncs, resumeix
el pensament i les preocupacions no sola-
ment de l’historiador, sinó també de l’en-
senyant i del ciutadà Pierre Vilar. És per
aquesta raó que he volgut recollir aquesta
expressió en el títol d’aquesta lliçó inaugu-
ral. Des de fa temps, a més, el tema de
l’ensenyament de la història s’ha convertit
en un tema d’una rara i permanent actua-
litat. Els membres de l’actual govern de
l’Estat Espanyol també pensen, com Vilar,
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que l’ensenyament de la història és un
tema important. Si no ho pensessin no
parlarien tan sovint de la necessitat de re-
formar-lo. Ara bé, les propostes que avui
ens arriben de Madrid, del govern central,
tot i atorgar un paper important a l’ense-
nyament de la història i a la figura del pro-
fessor d’història, signifiquen un enfronta-
ment clar amb les propostes defensades
per Pierre Vilar. El prototipus de professor
d’història imaginat per la ministra Pilar
del Castillo és la imatge inversa del proto-
tipus que exemplifica Pierre Vilar.

Fa anys que conviuen totes dues con-
cepcions de la història i els dos tipus d’his-
toriador. És necessari tenir present aquesta
dualitat en qualsevol reflexió sobre el pa-
per no solament de la història, sinó del
conjunt de les humanitats en la societat.
El 1988 la historiadora italiana Marina
Cendronio, en una entrevista, va interpel-
lar directament Pierre Vilar sobre aquest
tema i li va preguntar: «Considera que els
historiadors han tingut un paper impor-
tant en el desenvolupament del món con-
temporani? Considera que poden desen-
volupar una funció similar en la societat
actual?».

En la resposta, Pierre Vilar va comen-
çar referint-se a alguns historiadors france-
sos del segle XIX. Un d’ells, Michelet, deia
Vilar, «havia condensat d’alguna manera la
memòria de França, en afirmar que França
era una persona», i havia participat, doncs,
«en la construcció d’aquest conjunt que es
diu la nació francesa, en la seva unitat, en
la seva indivisibilitat». Era innegable el pa-
per que havien tingut aquests historiadors,
però Vilar no els considerava historiadors
científics. Pel que feia a la influència de la
història científica, és a dir, de la història
raonada, Pierre Vilar afirmava:

penso que si la noció i la visió de la història
ben concebuda fos generalitzada, podria
tenir efectes favorables. No crec en la fór-
mula de Valéry que concep la història com
la pitjor de les coses. Però he de dir que
Valéry té raó si pensem que la història tam-
bé és Alemanya tal com la representava
Hitler, o França tal com era representada a
final de la Tercera República, i els perills
que això comportava. En altres paraules, la
història té els seus riscos, i potser ha tingut
una influència negativa. La idea contrària
és que una història ben raonada pot tenir
una influència positiva. Malauradament,
però, tinc la sensació que no ha tingut cap
influència.

És necessari que obrim un parèntesi
per a explicar en què consistia la fórmula
de Valéry. Amb aquesta expressió, Pierre
Vilar feia referència a les dures paraules que
el poeta havia escrit sobre la Història a co-
mençament de la dècada de 1930. D’aquí,
també, les al·lusions a les representacions
d’Alemanya i França en el període d’entre-
guerres. En aquest context, Paul Valéry
s’havia expressat en aquests termes:

La Història és el producte més perillós que
la química de l’intel·lecte ha elaborat mai.
Coneixem les seves propietats. Fa somniar,
emborratxa els pobles, genera falsos records,
exagera les seves reaccions, manté obertes
les velles ferides, els turmenta quan estan
reposant, els condueix al deliri de les gran-
deses o al de la persecució; i fa que les na-
cions siguin amargues, superbes, insupor-
tables i vanes.
La Història –continua Paul Valéry– justifi-
ca el que vol. No ensenya rigorosament res.
Perquè ho conté tot i pot donar exemples
de tot. Quants llibres es publiquen amb
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títols com aquests: Les lliçons d’això, Les
ensenyances d’allò! ... Res de més ridícul si
es llegeixen després dels esdeveniments que
han seguit els fets que aquests llibres
pretenien interpretar en el sentit del futur.
En l’estat actual del món –conclou el poe-
ta– el perill de deixar-se seduir per la His-
tòria és més gran que mai.

Aquest text de Valéry, publicat el 1931,
havia tingut força ressò en els medis
intel·lectuals francesos i, en concret, en
una generació d’historiadors commoguda
per la Primera Guerra Mundial. No és
estrany, doncs, que el jove professor
d’institut d’ensenyament secundari Pierre
Vilar el convertís en un dels eixos del seu
discurs en el repartiment de premis del
Lycée de Sens, prop de París. La data, el
13 de juliol de 1937. La guerra civil espa-
nyola estava demostrant als ulls de tot el
món que no seria curta, i Vilar pressentia
els inicis d’una segona guerra mundial.
Davant d’un auditori de joves alumnes, i
de pares d’alumnes, fent al·lusió a les
acusacions de Valéry, Vilar es preguntava:
«Però, Valéry ha accedit a les fonts ade-
quades per a definir la història?» En tot
cas, deia Vilar, era molt clar que Valéry no
es referia a la història de Pirenne, i dels
altres innovadors de la historiografia d’a-
quelles dècades. Vilar sabia que aquells
pares tampoc no coneixien aquests histo-
riadors: no en tenien la culpa. La majoria
dels contemporanis no els havien llegit, va
dir i, a més, «els vertaders historiadors no
solen entrar a l’Académie Française». Però
també es va mostrar optimista i esperan-
çador: «són ells els que inspiren els nostres
manuals d’ensenyament i els nostres cur-
sos». És a dir, en el futur es veurien els seus
fruits.

L’al·lusió als manuals d’ensenyament
tenia la seva importància. Algunes associa-
cions de pares d’alumnes acabaven de de-
manar que «tot examen d’història es limi-
tés a fer recitar una llista de dates apreses
de memòria». Al llarg del seu discurs, Pierre
Vilar propugnava una altra història, una
història que ensenyés a pensar. Perquè la
història ensenyada era l’única forma de
combatre la història propugnada en els di-
ferents mitjans de comunicació:

...el gran espectacle –va dir– que ens pre-
senten els periòdics, el cinema i els dis-
cursos d’inauguració. Els nostres diaris es
barallen a cops de novel·la històrica; i Ho-
llywood gasta milions per recrear l’atmos-
fera de l’Imperi romà.

En molts d’aquests casos, l’historiador
es limitava a proporcionar el detall de les
notícies, les dates, els esdeveniments con-
crets; es tractava d’un paper petit. Però en
altres ocasions, advertia Vilar, l’historiador

serà cridat per provar –savi fals– la puresa i
la superioritat d’una raça, o per pledejar,
com un advocat, per la reconstitució d’un
imperi. No ens enganyem, la història no ha
alimentat aquest orgull. És aquest orgull el
que deforma la història.

Davant d’aquesta diagnosi, la proposta
del jove Pierre Vilar era clara:

El perill només s’escampa si la vertadera
història, modesta, pacientment elaborada a
les universitats i prudentment ensenyada a
l’escola, no ha fet el seu paper o si se li ha
impedit –ja ho hem vist– de fer-lo.
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El discurs de Vilar acabava amb un con-

sell als alumnes –que deixessin de veure la
història com una matèria que s’havia d’a-
prendre de memòria– i la proclamació
d’un principi: «L’objectiu de la història és
ensenyar-vos a pensar davant els proble-
mes més greus del món».

Aquest salt de mig segle que acabem de
fer, fins a 1937, ens ha permès de consta-
tar diferents coses. En primer lloc, que els
problemes actuals de l’ensenyament de la
història no són pas nous. En segon lloc,
que Pierre Vilar va estar preocupat per
aquest tema des de molt jove i que, en ell,
és molt difícil destriar les preocupacions
de l’historiador de les de l’ensenyant. Des
d’aquest punt de vista, la fórmula pensar
històricament esdevé el millor antídot, el
millor contraverí contra aquella història
que Valéry havia considerat «el producte
més perillós fabricat per la química de l’in-
tel·lecte».

Tornem a situar-nos, doncs, al final de
la dècada dels vuitanta, al moment en què
Pierre Vilar decideix utilitzar l’expressió
pensar històricament per resumir algunes
de les seves inquietuds i preocupacions. Va
ser el 1987 arran d’una notícia contempo-
rània i, sobretot, per la manera com l’ha-
vien tractada els diaris, és a dir, els perio-
distes, no-historiadors: es tractava del
procés judicial contra Klaus Barbie, un
nazi. El diari Le Monde havia publicat un
dossier titulat Un procés per a la història.
El procés Barbie havia consistit a jutjar,
segons les regles del dret civil francès,
davant d’una audiència de jurat popular,
un home de 75 anys, Klaus Barbie, que el
1942 (quan tenia 30 anys) dirigia, a Lió,
la policia militar i la política nazi. Eren
conegudes les seves activitats com a tortu-
rador. No era pas contra el procés que

Pierre Vilar escrivia. Eren els titulars dels
diaris els que l’havien fet reflexionar: Un
procés per a la Història? La reacció de
Pierre Vilar va ser immediata: no eren pas
els processos judicials els que aclarien la
història. Era la història, l’anàlisi històrica,
en tot cas, la que podia aclarir el procés.
Dir que Barbie era un nazi, continuava
Pierre Vilar, no aclaria res, no aportava res
de nou sobre com eren els nazis. La histò-
ria consistia a saber per què havien existit
els Barbie, per què hi havia hagut aquest
tipus d’individu en l’exèrcit hitlerià...

Assimilar el procés Barbie a la història
significava, en paraules de Pierre Vilar,
afavorir l’opinió que «la història estableix
els fets, jutja els individus». Significava
«impel·lir l’home del carrer a pensar la his-
tòria i els fets històrics sentimentalment,
moralment». Pierre Vilar defensava que el
coneixement històric és d’una altra natu-
ralesa, que consisteix a «comprendre i a
esforçar-se per fer comprendre els fenò-
mens socials en la dinàmica de les seves
seqüències».

Amb aquestes reflexions Pierre Vilar
enllaçava amb la seva proposta d’història
raonada, tal com l’havia desenvolupat als
anys setanta en els seus cursos a la Sorbo-
na. Pierre Vilar havia animat els estudiants
d’història a combatre expressions tan cor-
rents en el llenguatge quotidià com: la his-
tòria ens ensenya... o la història jutjarà.... Si
diem que la història ensenya coses, els
deia, «ens expressem com si el passat parlés
per si mateix», sense adonar-nos que es-
tem invocant una tradició. Calia lluitar
també contra l’expressió la història jut-
jarà... perquè, segons Pierre Vilar, fàcil-
ment acabava fent-nos confondre el judici
moral del record col·lectiu amb el discurs de
la historiografia dominant.
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Totes aquestes reflexions ens presenten

Pierre Vilar com un home del seu temps,
interessat en el seu temps, que reflexiona
sobre el seu temps. Aquesta característica
marca el conjunt de la seva biografia intel-
lectual, des dels orígens. La seva inicial
vocació geogràfica reflecteix aquest interès
pels fenòmens contemporanis. La investi-
gació geogràfica li va semblar, als anys
vint, la millor manera, va dir, d’apropar-se
als grans problemes contemporanis: econo-
mia, però també colonització i civilitzacions
llunyanes. El 1927, Vilar va començar a
estudiar, com a geògraf, la Barcelona in-
dustrial. Pierre Vilar s’anà fent historiador
observant Catalunya. Ho ha explicat mol-
tes vegades. El 1987, en rebre el premi Ra-
mon Llull de la Generalitat de Catalunya,
va afirmar:

S’ha dit aquí, amb afectuosa exageració,
que Catalunya em devia alguna cosa. No
tinc tanta presumpció. Però el que jo sé
perfectament és allò que jo dec a Cata-
lunya.
Primer: li dec la meva vocació d’historia-
dor. No és que tingui cap menyspreu per la
meva vocació primera, que fou la de geò-
graf... Però la geografia o és eternitat o és
actualitat. I jo em vaig adonar ràpidament
que el segle XX s’explica pel segle XIX, pel
XVIII, ... fins a les columnes romanes i a la
prehistòria. Per això em vaig fer historia-
dor.
Segona cosa que dec a Catalunya. A Ca-
talunya, vaig plantejar per primera vegada
a la meva consciència d’historiador la pro-
blemàtica que m’ha semblat, després, la
més important a través dels segles: la dia-
lèctica entre fenòmens de grups territorials
i fenòmens de classes socials.

Allà mateix va explicar que el 1927,
quan va arribar a Catalunya per primera
vegada, se sentia, com tots els joves fran-
cesos de la seva generació intel·lectual –la
de Sartre, Nizan, Lévi-Strauss– sobretot
antimilitarista, antinacionalista, i fins i
tot una mica antipatriota: «en reacció con-
tra les exageracions patrioteres dels anys
1914-1918, i davant el fracàs evident de la
pau de Versalles». Però a la Catalunya del
temps de la dictadura de Primo de Rivera
es va trobar, inesperadament, amb un pa-
triotisme, i un nacionalisme, que li foren
simpàtics: Simpàtics, va dir, «evidentment,
com a nacionalismes d’oposició, defen-
sius, amb exigències de llibertat i esperan-
ces de progrés».

Molts d’aquells companys de generació
també havien sortit de França. Els més cè-
lebres, Aron i Sartre, havien viatjat a una
Alemanya en ebullició; certament aquell
viatge i aquella estada van influir en la seva
vida intel·lectual, però ho van fer d’una
manera ben diferent de la influència que
Catalunya va exercir sobre Vilar. La seva
obra va tenir sempre present Catalunya.
Una vegada, Vilar va dir que estava dispo-
sat a admetre que «la seva aventura amb Ca-
talunya havia estat una història d’amor».
És, sense cap dubte, una bella forma de
subratllar el caràcter profund i determi-
nant d’aquesta influència, com ho eren
també els llaços estrets d’amistat que el
matrimoni Vilar va establir en aquest país.

De fet, Vilar va viure poc temps a Ca-
talunya; sumant els diferents períodes, van
ser uns sis anys. Haurien pogut ésser-ne
molts més si el 1948 no hagués estat obli-
gat a abandonar el país. Aquest fet va difi-
cultar, evidentment, el treball d’investiga-
ció sobre Catalunya. Si, després de 1948,
Vilar es va obstinar a no abandonar la re-
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cerca sobre el nostre país, va ser sobretot
perquè el contacte amb el fet català li havia
despertat un gran nombre d’inquietuds
sobre les quals desitjava reflexionar en pro-
funditat. A Catalunya, Vilar va veure-hi
una realitat històrica prou complexa per a
plantejar-li problemes historiogràfics nous;
Catalunya resultava, en aquest sentit,
atraient i absorbent.

Per això Vilar va escriure tan extensa-
ment sobre Catalunya, també en les seves
comunicacions presentades en congressos
internacionals. El contacte amb Catalunya
li havia desvetllat la consciència d’historia-
dor. I és aquesta consciència la que el por-
ta a iniciar el primer dels quatre volums de
la seva tesi amb aquestes paraules:

Perquè l’historiador és dins la història,
«convé que tota obra d’historiador sigui
situada d’antuvi, pel mateix autor, dins la
projecció exacta que ell personalment atri-
bueix tant al seu mètode de reflexió com a
les circumstàncies de la seva investigació».

Així s’inicia Catalunya dins l’Espanya
moderna, i segueix una llarga reflexió so-
bre la seva trajectòria intel·lectual. I és en
el desenvolupament d’aquesta reflexió quan
ens explica la clau de la metodologia del
llibre: «Sé que aquesta obra no seria igual
si jo no hagués agafat gust per una teo-
rització que ajudés realment a extreure l’a-
natomia de les societats, i una aversió per
les teoritzacions massa ràpides i les cons-
truccions “de moda”».

La voluntat d’extreure l’anatomia
d’una societat remet a la idea d’una histò-
ria total. Aquesta història, reivindicada des
dels anys trenta pels historiadors de l’ano-
menada escola d’Annales, admetia diferents
aproximacions. Per a Pierre Vilar volia dir,
sobretot, reflexionar sobre l’evolució his-
tòrica d’una societat, tenint present els di-

ferents elements que la constituïen, i les
desigualtats i les contradiccions socials
que la condicionaven i l’englobaven i de-
fugint, per tant, les explicacions de caràc-
ter unilateral. L’observació d’una realitat
complexa, com la catalana, en què les con-
tradiccions de classe convivien amb el pro-
blema nacional, van reforçar en Pierre Vilar
aquesta orientació. L’elaboració d’aquesta
història era lenta, requeria hores d’arxiu,
d’estudi i de meditació solitària, i era in-
compatible amb les teoritzacions massa rà-
pides i les construccions de moda. D’aquí
l’aversió, confessada per Pierre Vilar, a les
construccions de moda que solien amagar,
deia ell, «la il·lusió d’una explicació fàcil i
única» i, per tant, també en paraules seves,
«la utilització abusiva pels historiadors de
maneres de pensar antihistòriques».

Pierre Vilar, tanmateix, es va mostrar
atent a les successives modes intel·lectuals
del segle XX perquè hi veia un signe del
temps: «totes les modes historiogràfiques
tenen un sentit», va escriure. No és es-
trany, doncs, que la seva voluntat d’incidir
en el present el conduís a combatre, suc-
cessivament, el demografisme de tipus mal-
tusià, el monetarisme, el quantitavisme
ingenu de molts historiadors econòmics,
l’ahistoricisme d’un Foucault, el pseudo-
marxisme d’un Althusser, el ressorgiment
de la història política a la manera de Ray-
mond Aron. Ell mateix va exclamar: «Són
molts “contres”!».

Impressiona, tanmateix, la perseveràn-
cia de Pierre Vilar en tants assaigs de diàleg
frustrats per manca de resposta. Com re-
sulta també xocant, per a un historiador
català, la solitud que es percep en moltes
Actes de Congressos celebrats a França, en
els quals la veu de Pierre Vilar ressona po-
tent, però aïllada. És difícil no relacionar
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aquest silenci amb la dinàmica de l’acade-
micisme universitari. Aquesta dinàmica,
per una banda, ha afavorit progressiva-
ment la segmentació del saber històric i ha
tendit a rebutjar l’aspiració vilariana –i de
molts altres– d’una història total. No sola-
ment Vilar no ha renunciat mai a aquesta
idea, a aquesta necessitat, a aquest somni
–com una vegada va dir– sinó que tampoc
no ha deixat de reconèixer en la seva obra
la influència del pensament de Marx. Es
tracta, sobretot, del reconeixement d’uns
mèrits: «Marx –diu– fou el primer savi
que va proposar una teoria general de les
societats en moviment». Per aquesta raó,
des de Marx resulta més fàcil d’analitzar la
història i, sense l’aplicació d’aquesta anà-
lisi, resultaria difícil veure la feblesa i l’an-
ticientifisme de molts postulats de les
ciències socials admesos com a neutrals en
els medis acadèmics i científics.

Pensar així, als anys vuitanta i noranta,
era mal vist en els medis intel·lectuals fran-
cesos. Pierre Vilar va intentar situar –el
1989, arran del bicentenari de la Revolució
Francesa– el silenci que va envoltar l’obra
del seu mestre Ernest Labrousse en aques-
ta conjuntura intel·lectual hostil: «... el
silenci, quan un s’adreça al gran públic, és
una desinformació conscient...». Davant
de la ruptura generacional protagonitzada
per molts dels seus deixebles, Pierre Vilar
es preguntava: tan malament ens vam ex-
plicar? I també: així, per a ells, el nostre
pensament, no era més que una moda?

Contrasta aquest silenci francès amb el
paper que se li ha continuat reconeixent a
Catalunya i a Espanya. I no és que la crisi
del marxisme i del paradigma de la histò-
ria total no s’hagi manifestat també en els
medis intel·lectuals i historiogràfics del
nostre país. Tanmateix, hi ha un element

que dificulta enormement el desprestigi
global del marxisme i de la història total i
aquest element és precisament l’obra de
Vilar i la dels seus deixebles. Els historia-
dors catalans i espanyols difícilment po-
den renegar d’aquesta obra. Probablement
avui Catalunya dins l’Espanya Moderna
continuï essent, quaranta anys després de
la seva publicació, el llibre més citat en el
conjunt de les tesis doctorals d’història
llegides a les universitats catalanes.

Ara bé, per a comprendre l’obra de
Pierre Vilar, per a comprendre la seva me-
todologia de treball, no hem de separar els
seus llibres de teoria, que reflecteixen so-
bretot el Pierre Vilar docent universitari,
dels seus treballs d’investigació històrica. Si
ho fem, correm el risc de desaprofitar el
conjunt de la seva obra. L’historiador que
sent la necessitat d’explicar amb tant de
detall i passió com ha arribat a confeccio-
nar la seva obra, com ho fa Vilar en la
Introducció de Catalunya dins l’Espanya
Moderna, és un historiador amb una
metodologia històrica que no admet la
dissociació entre investigació empírica i
reflexió teòrica. No podem valorar la seva
obra empírica si no valorem l’esforç de
teorització que ha inspirat cadascuna de
les seves línies i de les seves estadístiques.
Però el fenomen també es dóna a la inver-
sa. Per a Pierre Vilar «la història és la cons-
tant referència del cas a la teoria i de la
teoria al cas».

Hi ha un camí a seguir: la història rao-
nada. La distinció entre l’historiador que
creu i l’historiador que pensa, tan freqüent-
ment evocada per Vilar, és molt sugge-
ridora. No es tracta de creure en les classes,
o en les nacions, sinó de pensar-hi. La his-
tòria raonada que propugna Pierre Vilar és
el joc fèrtil entre observació i raonament.
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Aquesta història s’ha de reconstruir

amb el pensament i s’ha de comunicar
amb les paraules. Ja he dit que per a Pierre
Vilar pensar històricament volia dir, sobre-
tot, datar i situar les coses que s’amaguen
darrere les paraules. Vilar va assenyalar,
moltíssimes vegades, els problemes i els
perills derivats del vocabulari. És difícil
que algun autor superi Vilar en l’ús de co-
metes i cursives. És la seva manera de fer
notar constantment, en qualsevol àmbit
de reflexió, sobre qualsevol matèria, la ne-
cessitat de superar les trampes del llen-
guatge, és a dir, per dir-ho amb expres-
sions seves, les trampes de les idees ja fetes,
de la ideologia dominant, de la imputació
al polític, de la imputació a l’estranger, de
les modes, de les facilitats descriptives, de
la rutina i de la mandra intel·lectual.

Es tracta, una vegada més, d’una
reflexió que l’ha acompanyat durant tot el
seu itinerari. El 1937, en el discurs pro-
nunciat davant l’auditori d’alumnes i pa-
res d’alumnes del Lycée de Sens, al qual ja
hem fet referència, Vilar va advertir:

Avui vivim sota el domini de les paraules.
¡Races, estats, nacions, pàtries, tirania i de-
magògia, les paraules en «-tat», les paraules
en «-ció», les paraules en «-isme», i totes les
«-arquies» i totes les «-cràcies» del món!
Hem d’acostumar l’adolescent a utilitzar
honestament aquestes paraules, i a utilit-
zar-les segons el seu significat, a resistir
amb èxit les deformacions a les quals estan
sotmeses per tal de poder, més tard, som-
riure davant l’equívoc i indignar-se davant
l’abús de confiança. Tanmateix, només
mitjançant la història, aquestes paraules
adquireixen un contingut. Probablement
un contingut canviant. Però el mateix can-
vi ja porta una lliçó: matisa, acaba, defineix

les coses i les paraules. És aquest treball
lent el de la recerca històrica.

Pierre Vilar no deixaria mai de fer
aquest tipus de recerca. No és estrany,
doncs, que el 1991 decidís titular provi-
sionalment el llibre que la pèrdua de visió
li impediria de continuar escrivint, un
llibre destinat a ser traduït a cinc llengües,
d’aquesta manera provocadora: País, po-
ble, pàtria, nació, estat, imperi, potència...
quin vocabulari per a una Europa? Feia
dècades que Pierre Vilar reflexionava sobre
aquests mots. Però en aquest títol, és im-
possible no veure-hi, alhora, el reflex de les
seves investigacions sobre Catalunya i el
seu interès pel present: què és Europa?

Insistint en la importància del lèxic,
del vocabulari, Pierre Vilar reclama una
història sense visions, sense dogmes, sense
trampes. És a dir, la més difícil, la que re-
quereix un esforç constant. És l’esforç de
l’historiador científic. Perquè l’historiador
és dins la història... és també l’esforç quo-
tidià per comprendre la vida diària. Les
seves converses, les seves lectures, les seves
reflexions van alimentar contínuament el
seu pensament d’historiador. I van confor-
mar el seu programa d’historiador: «No-
saltres... no ens vam inventar el concepte
d’història total: la vivíem».

Per a comprendre Vilar, hem de com-
prendre aquesta manera d’observar i de
raonar. Els bons deixebles de Vilar no són
els que més citen les seves paraules i les se-
ves frases, no són tampoc els que han tro-
bat en els textos vilarians receptes d’aplica-
ció fàcil. Vilar ens ensenya, sobretot, les
dificultats de ser historiador, la necessitat
d’interrogar els documents contínuament,
la conveniència de discutir qualsevol dis-
curs.
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Encara ens queda molt per aprendre de

Vilar. Però qui pot negar avui que l’obra
de Vilar ja ha acomplert un paper im-
portant en la nostra societat? Voldria aca-
bar reprenent el tema de la funció social
de la història i de l’historiador. Pierre Vilar
havia respost, el 1988: «Penso que si la
noció i la visió de la història ben conce-
buda fos generalitzada, podria tenir efectes
favorables». I també, després de referir-se
a la fórmula de Valéry, havia dit: «La idea
contrària és que una història ben raonada
pot tenir una influència positiva. Malaura-
dament, però, tinc la sensació que no ha
tingut cap influència».

Malgrat l’escepticisme que amaga la
darrera frase, penso que en aquest aspecte
Vilar ofereix, ell mateix, un cas molt inte-
ressant per analitzar. A Espanya i, sobre-
tot, a Catalunya, és innegable la seva in-
fluència. Ja hem dit que es tracta de l’autor
més citat entre els historiadors. Cal tenir
present, és clar, que l’obra de Vilar enllaçà
amb la tradició històrica d’un Rafael Alta-
mira, i coincidí, en el primer franquisme,
amb l’empremta arrossegadora d’un Jaume
Vicens Vives. Però la influència de Pierre
Vilar ha traspassat el llindar acadèmic. El
seu llibre Història d’Espanya ha estat el lli-
bre d’història més venut a l’estat espanyol.
És fàcil reconèixer la influència de l’obra
de Vilar en la majoria de llibres de text
d’història de l’ensenyament primari i se-
cundari. També és possible veure les seves
traces en molts treballs d’història local, al-
guns dels quals arriben al gran públic per
mitjans ben insospitats: un programa de
festa major, per exemple.

La facilitat amb què els polítics el citen
podria ser tot un altre tema d’estudi. Fa
uns quants anys, el que aleshores era alcal-
de de Girona, l’historiador Joaquim Na-

dal, arran de la visita a la ciutat del príncep
Felip de Borbó, el va obsequiar amb els
quatre volums, en català, de Catalunya
dins l’Espanya moderna i un missatge: Lle-
geixi’ls, i comprendrà el nostre país. El reco-
neixement del president Jordi Pujol, tan-
tes vegades explicitat, va culminar en l’acte
de concessió a Pierre Vilar de la Medalla
d’Or de la Generalitat, el maig de 2000.

Recordo molt especialment un acte
d’homenatge celebrat a París, el 1992, en
el qual van intervenir dos dels seus deixe-
bles de més renom: Josep Fontana i Ernest
Lluch. L’historiador Josep Fontana va re-
marcar l’impacte de l’obra de Pierre Vilar
en la realitat catalana subratllant la impor-
tància del fet que la consciència nacional
hagués estat objecte, aquí, de les seves re-
flexions històriques. Els estudis de Pierre
Vilar havien tingut efecte: després de la
seva obra –deia Josep Fontana– l’expressió
som una nació podia ser pronunciada sense
connotacions racials. Ernest Lluch, al seu
torn, va recordar en aquell acte que molts
catalans i espanyols havien comprès millor
Espanya, i havien après a ser demòcrates,
en ple franquisme, llegint la prohibida
Història d’Espanya. Lluch i Fontana insis-
tien en la mateixa idea: l’obra de Vilar és
una demostració clara que l’obra científica
d’un historiador ha pogut exercir una in-
fluència positiva, i duradora, en el conjunt
de la societat.

També és una prova d’aquesta influèn-
cia que la Universitat de Girona hagi vol-
gut dedicar a l’historiador Pìerre Vilar la
lliçó inaugural d’aquest curs 2003-2004.
Agraeixo a l’equip de govern de la univer-
sitat que m’hagi atorgat l’honor i l’oportu-
nitat de poder escriure-la i llegir-la. Avui,
en la conjuntura intel·lectual de l’anome-
nat pensament únic, i en el context espe-
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cífic, dins el món universitari, de l’anome-
nada crisi de les humanitats, el pensament
històric corre el risc de ser marginat, i les
paraules de Valéry tornen a tenir una pe-
rillosa actualitat. D’aquí prové la vigència
del pensament i del llegat de Pierre Vilar.
A condició, és clar, que entenguem que el
seu llegat és, sobretot, el seu combat. ❐

1. Pierre Vilar va presentar a Girona les reflexions que
havia desenvolupat un any abans a Àvila, en la
conferència de clausura dels cursos d’estiu de la
«Fundación Claudio Sánchez Albornoz», el 30 de
juny de 1987, titulada «Pensar históricamente».
Ha estat traduïda i publicada en català en el llibre
de Pierre Vilar, Reflexions d’un historiador,
Universitat de València, 1992, pp. 121-145.
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El 24 de maig de 1991 Pierre Vilar era
investit doctor honoris causa per la Univer-
sitat de València. No cal dir que la dilata-
da i fructífera trajectòria de l’historiador
francès justificava aquest homenatge de
caràcter eminentment acadèmic. Però amb
tota la seua solemnitat corporativa, l’esde-
veniment universitari tenia també d’altres
significats que anaven més enllà del vell
claustre del carrer de la Nau. No és estrany
que aquesta distinció siga, alhora que un
reconeixement a les aportacions científi-
ques de l’homenatjat, una ocasió per re-
cordar també els seus lligams, com a do-
cent o investigador, amb la societat on
s’insereix la institució universitària. En
aquest sentit, però, el cas de Pierre Vilar
presenta una certa singularitat. No va ser
professor en les aules de la universitat va-
lenciana, com José María Jover, ni va fer
del País Valencià l’objecte de les seues in-
vestigacions, com James Casey, però tot-
hom tenia clar que no es retia homenatge
a un simple –a un gran– hispanista, com
podria ser el cas de John Elliott, per citar
d’altres historiadors distingits també amb
el doctorat honoris causa. Pierre Vilar, sen-
se relació directa amb el món acadèmic va-
lencià, havia aconseguit una influència

Pierre Vilar i el País Valencià:
un apunt provisional

Pau Viciano

Pau Viciano és historiador, autor de l’assaig Des de temps
immemorial (Tàndem, 2003).

que no era només la d’un brillant especia-
lista en història moderna i contemporània
de Catalunya i d’Espanya. I prova d’aquesta
feliç singularitat era que la laudatio acadè-
mica, és a dir, el discurs més aviat apolo-
gètic que precedeix la investidura, no el va
pronunciar un membre destacat de la
Facultat corresponent, sinó que s’enco-
manà a Joan Fuster, «amb un criteri –deia
aquest mateix– que no trobe massa encer-
tat... jo que no sóc historiador i que potser
només puc atribuir-me la condició de ser
un impenitent lector d’històries».1

El Fuster de l’any 1991, retirat a la vida
universitària, ja no era l’intel·lectual polè-
mic que havia marcat el debat sobre el
país, però els seus escrits continuaven sent
un referent inel·ludible i d’una significa-
ció molt clara, malgrat els primers intents
d’erosionar les seues propostes civils. Per
això mateix, triar-lo per apadrinar la inves-
tidura de Pierre Vilar era reconèixer que el
sentit de l’obra d’aquest gran historiador
no s’esgotava en l’àmbit científic. Fora dels
cercles acadèmics, els lectors de la seua
suggestiva obra trobaven la desmitificació
d’un passat que s’havia utilitzat –i no sols
pels ideòlegs franquistes– com a legitima-
ció d’una idea monolítica i eterna d’Espa-
nya. Aquesta experiència de lector no es-
pecialista és la que evocava Fuster en la
laudatio, en recordar com caigué en les
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seues mans, per casualitat, un exemplar de
la revista Europe de 1956 on Vilar havia
publicat el famós article «Le temps du
Quixotte». Després vindrien l’eficaç His-
toire d’Espagne de la col·lecció Que sais-je?
i, finalment, la monumental Catalunya
dins l’Espanya moderna, «que tan ràpida-
ment ens va fascinar a tots els interessats
per la història dels Països Catalans». El
mateix Fuster va ser sensible al «mestratge
bibliogràfic» que atribuïa a l’historiador, i
en una obra plena d’erudició ben assimi-
lada com Poetes moriscos i capellans, de
l’any 1962, ja citava la Histoire d’Espagne.
En aquesta època, fins i tot lamentava no
disposar dels apunts dels cursos que Vilar
impartia a l’École Practique des Hautes
Études, a París.2

Sens dubte, una recerca minuciosa per-
metria detallar l’abast de la influència de
Vilar en l’assagista de Sueca, una vinculació
que alhora afavoria, almenys indirecta-
ment, la difusió d’algunes idees de l’historia-
dor francès més enllà del món acadèmic.
Quan, en una introducció a la Crònica de
Ramon Muntaner, Fuster cita Pierre Vilar
per dir que, en cert moment de l’Edat
Mitjana, Catalunya era l’únic país «al qual
s’hauria pogut aplicar el terme “Estat-na-
ció”, a la moderna», l’abast –la intenciona-
litat– de l’afirmació fusteriana no és me-
rament erudita. Com diu ell mateix, per
bé que Muntaner i la seua Crònica «ja que-
den remots», «conserven més d’un llevat
disponible».3 Un llevat, és clar, nacional.
De fet, un dels motius del ressò que va
tenir Catalunya dins l’Espanya moderna era
que es veia com una legitimació històrica
del «fet diferencial català». En una carta
del 1963, en llegir el primer volum d’a-
questa obra, Fuster afirmava que «en reali-
tat, el problema de fons que P. Vilar s’hi

planteja és, senzillament, el perquè de la
perduració del “fet nacional” català».4 Per
la seua banda, Pierre Vilar, com a bon his-
toriador –i bon marxista–, tot i la simpatia
que podia sentir per Catalunya i pel
catalanisme, es desmarcava d’interpreta-
cions massa forçades, per anacròniques, de
les seues aportacions històriogràfiques.
«M’he assabentat recentment –deia–, no
sense preocupació, que m’ha estat adjudi-
cada una fórmula, segons la qual, Catalu-
nya hauria estat la primera en data de les
“nacions” del món! Comprendreu que senti
la necessitat d’un aclariment! Només he
escrit, en una ocasió, que l’ús del terme “es-
tat-nació”, entre 1250 i 1350, seria menys
inexacte, menys anacrònic, per al Prin-
cipat català que per a cap altre país d’Eu-
ropa a la mateixa data.»5

Aquesta necessària puntualització, que
venia a asserenar alguns entusiasmes pa-
triòtics –i Fuster era dels més prudents–,
tanmateix, no suposava posar fora de l’abast
de la recerca històrica els elements que, ja
en època contemporània, formarien part
del procés de construcció nacional. Així,
l’investigador afirmava que, «sense adhe-
rir-nos a “demostrar” que tota la història,
des dels temps més reculats, prepara, ex-
plica, justifica la consciència nacional dels
catalans d’avui, és legítim cercar en el pas-
sat els factors constitutius de la personali-
tat política col·lectiva actual, i els de la
seva localització.»6 La història, doncs, no
havia de ser un instrument per a la justifi-
cació sinó per a la comprensió del present,
en aquest cas d’un «fet català» complex i
de vegades contradictori, que incloïa la
realitat valenciana des del moment fun-
dacional de l’Edat Mitjana. «Si hi ha «es-
tats multinacionals» –afirmava Vilar en el
mateix lloc on havia matisat la idea de
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Catalunya com a estat-nació medieval–,
podríem dir que els Països Catalans, a par-
tir del segle XIII, han format una nacio-
nalitat multistàtica.»7

Historiador estricte i subtil com era,
Pierre Vilar introduïa matisos significatius
en diferenciar entre el fet català, on s’in-
cloïa plenament la realitat valenciana, i el
fenomen català, reduït, com a consciència i
opció política de masses, al territori del
Principat. Així, «el fet català, que esclata
als ulls dins una geografia de les ètnies
europees i peninsulars, és d’ordre lingüís-
tic i cultural. S’inscriu en un llarg període
de temps. Sobreviu –afegia encara– a esde-
veniments polítics que de vegades unei-
xen, de vegades separen, les dependències
i les independències de diversos territoris
que abast aquest “fet”.» En canvi, el feno-
men català, inscrit en la cotemporaneïtat,
com la resta de «moviments nacionals»
europeus, «no es localitza totalment al
Principat; però, quan el fet cultural ten-
deix a traduir-se políticament, el País
Valencià es divideix amb passió, les Illes
reaccionen sensiblement, però moderada-
ment, i la Catalunya nord [...] relega du-
rant molt temps la seva sensibilitat catala-
na al rang folklòric, i només recentment li
dóna valor polític, i encara d’una manera
marginal.» L’historiador, diu Pierre Vilar,
només pot arribar fins ací: constatar i ex-
plicar l’abast del «fet» i del «fenomen» en
l’espai i el temps. Preguntar-se si el País
Valencià i la resta de territoris que formen
el fet lingüísitic i cultural català acabaran
integrant-se en un mateix fenomen polí-
tic, és «un problema d’avenir, de voluntat
col·lectiva, que es planteja als polítics i
no als historiadors».8 En qualsevol cas, el
punt de partida dels apunts i les reflexions
de Pierre Vilar sobre la qüestió valenciana,

que s’escampen ací i allà de la seua obra
de manera tangencial però estimulant, és
sempre aquell «fet català» originari i els
ritmes diferents de la seua evolució his-
tòrica.

De fet, Pierre Vilar sempre va mirar-se
el País Valencià des de la perspectiva cata-
lana. I, en bona mesura, el seu contacte
amb la societat valenciana, des de l’època
republicana fins el postfranquisme –in-
cloent-hi els anys més durs de l’anome-
nada Batalla de València–, estarà condi-
cionat pel nivell de relació efectiva entre el
món intel·lectual barceloní i el valencià.
És ben significatiu que, entre la llarga
nòmina de personatges que desfilen pels
seus records dels anys trenta, només cite
un valencià. I encara és més aclaridor que
es tracte d’un immigrat a Barcelona: l’arxi-
ver i escriptor Ernest Martínez Ferrando,
destinat en aquell temps a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó. «Aquest novel·lista va-
lencià –en deia–, que parlava i, sobretot
escrivia, en valencià, ens va revelar la com-
plexitat del fet català en l’espai.»9 Un espai
que es descobria i es contemplava, doncs,
de Barcelona estant. València quedava
molt lluny encara, i no sols en distància
geogràfica. Probablement, no seria abans
dels anys seixanta quan el contacte amb la
realitat valenciana es faria més directe. Fou
llavors quan els lligams entre l’una i l’altra
banda de la Sènia començaren a fer-se
esperançadorament efectius, si més no en-
tre els cercles culturals més conscienciats.
La idea dels Països Catalans, amb totes
les seues ambigüitats i possibilitats, era
impulsada des de Barcelona i València.
Pierre Vilar, a través d’activistes com Max
Cahner, entraria en relació amb Joan Fus-
ter, llavors veritable representant del País
Valencià en els ambients culturals barcelo-
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nins, i amb els cercles intel·lectuals catala-
nistes que s’organitzaven al voltant de l’as-
sagista de Sueca. «No recorde ben bé –deia
Fuster en la seua laudatio– on ens vam
trobar per primera vegada. És possible que
fos a Barcelona, en ocasió d’algun cicle de
conferències, i fou l’oportunitat d’unes llar-
gues i apassionants converses a casa dels nos-
tres amics comuns Eulàlia Duran i Max
Cahner.» Després –afegia– van coincidir a
Barcelona i València, es visitaren a París i a
Sueca, una relació que anà consolidant-se
fins arribar a una «amistat ben sòlida».10

En bona mesura, la relació de Pierre
Vilar amb el País Valencià era fruit de la
relació personal i intel·lectual amb Joan
Fuster. Sens dubte, a través de l’autor de
Nosaltres els valencians, entraria en con-
tacte amb un món en plena efervescència
del que, aleshores, podia prefigurar –per
dir-ho en els seus termes– l’inici del «feno-
men català» dins la societat valenciana. No
va ser, però, una relació merament amis-
tosa i intel·lectual. L’historiador francès no
va dubtar a implicar-se en iniciatives cul-
turals plantejades des de l’anomenat nacio-
nalisme cívic, que tenia en Fuster el referent
més destacat. Quan, l’any 1981, l’escrip-
tor fou objecte d’un greu atemptat amb
bomba, Pierre Vilar intervingué en l’acte
de solidaritat i homenatge que tingué lloc
en el paranif de la Universitat de València
–«amb un petit, amable i somrient dis-
curs», com recordava agraït Fuster–, però
també assistí l’aplec multitudinari, de ma-
jor intensitat política, que se celebrà a la
Plaça de Bous. L’octubre de 1983 va parti-
cipar en el cicle de conferències sobre «Els
valencians davant la qüestió nacional»,
celebrat a València i Castelló, que tenien
l’objecte explícit de rellançar la idea dels
Països Catalans com a projecte nacional.11

Tret del mateix Fuster, en el llibre que
aplegava les diferents conferències, el ma-
jor protagonisme va correspondre a Pierre
Vilar. Al text de la seua intervenció, se
n’afegia un altre titulat «Reflexions sobre
el fonament del fet català», que era una
introducció a una història dels Països Ca-
talans que havia restat inèdita. Fou durant
aquests anys, el 1985, quan també publicà
en un revista valenciana tan emblemàtica
com L’Espill, fundada i dirigida per Joan
Fuster, un article on aportava una visió
comparada de l’evolució de la qüestió na-
cional a Espanya i França.12 En aquest sen-
tit, tampoc no és casualitat que aquestes
publicacions estiguessen emparades per l’e-
ditorial Tres i Quatre, que constiuïa el nu-
cli dur de l’entramat cívic o parapolític agi-
tat per la figura de Joan Fuster. Finalment,
va ser també a València on s’acabarien edi-
tant dues obres que recollien les seues in-
dagacions –i les seues introspeccions– so-
bre l’ofici d’historiador: Reflexions d’un
historiador, publicat per la Universitat, a
cura de Pedro Ruiz Torres, en ocasió de
seu nomenament com a doctor honoris
causa el 1992, i Pensar històricament. Re-
flexions i records, una veritable autobiogra-
fia intellectual, a cura de Rosa Congost,
que veuria la llum, també en Tres i Quatre,
l’any 1995.

De totes aquestes obres, potser siga la
conferència recollida en Els valencians da-
vant la qüestió nacional un dels pocs escrits
en què Pierre Vilar es proposa una reflexió
sobre el País Valencià. El tema, «Cultura
individual i cultura nacional»,13 aportava
una visió complementària al text de Joan
Fuster sobre les relacions entre cultura na-
cional i cultures regionals als Països Ca-
talans. En el cas de Pierre Vilar, es tractava
d’una aproximació molt reservada i que
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tenia els límits del coneixement, sobretot
històric, disponible sobre el país fa ja més
de vint anys. «No em permetré aplicar-los
–deia referint-se als resultats de les seues
reflexions sobre el Principat– directament
al cas valencià, que tinc poc de conèixer
massa malament. I sobretot, ¿què podria
jo afegir a tantes coses ja dites pel meu
gran amic Joan Fuster, o pels més joves
historiadors, renovadors recents de la his-
tòria valenciana?» Amb aquestes cauteles,
l’historiador esbossava un ampli recorre-
gut comparatiu arreu de la geografia euro-
pea, i d’un paisatge intel·lectual que anava
des de Hegel i Marx fins Unamuno i Mal-
raux, passant per Otto Bauer o el mateix Sta-
lin. Les concrecions del cas valencià, però,
quedaven en l’estadi d’hipòtesis suggerides
per la seua recerca sobre el Principat, i
com una proposta de diàleg amb els seus
interlocutors valencians: «el cas valencià
em preocupa –i m’agradaria intercanviar
amb vosaltres unes impressions». «Per al
cas de Catalunya –confessava–, havia selec-
cionat una sèrie de temes que no em per-
metria –repeteixo– aplicar al País Valencià,
però sobre els quals es prodria fonamentar
una mena de “qüestionari”, al qual contes-
tarien –en molts casos, magníficament–
els vostres historiadors, sociòlegs, lingüis-
tes –i sabem que en teniu d’eminents.» Es
tractava de avaluar la importància de la
geografia, de l’idioma comú, de la produc-
ció agrària, fins i tot de la revalorització de
la gastronomia, en la creació de la identi-
tat valenciana. Una anàlisi on s’entrecreua-
ven l’autopercepció dels valencians –«la
imatge interior: l’arròs, la taronja»– i els
clixés construïts des de l’exterior: la fleur
d’oranger i d’altres tòpics llevantins.

En el terreny més concret de les arrels
històriques dels valencians, Pierre Vilar re-

coneixia les aportacions de la historio-
grafia solvent: no calia buscar l’origen del
país en la prehistòria ni en l’Antiguitat,
sinó que la seua «etnogènesi» havia esta
relativament recent: medieval. «En el cas
valencià ens diran que des de la pre o pro-
tohistòria, la població valenciana ha can-
viat. Els moros vingueren i en sortiren, els
expulsaren, han vingut catalans, aragone-
sos, etc. Per això no es pot parlar de la
Dama d’Elx com d’una avantpassada de la
gent d’avui». Amb tot, si la història negava
aquesta vinculació, no podia descartar-se
la influència que havia tingut l’atracció del
passat ibèric –una versió peninsular de
«nos ancêtres les Gaulois»– en la formació
de l’imaginari regional: «Jo penso que la
continuïtat en l’ocupació de la terra, és su-
ficient per a crear la impressió de solida-
ritat històrica». Amb tot, era en l’Edat
Mitjana on calia centrar-se per trobar les
claus del cas valencià, encara que, amb la
cautela que caracteritzava l’historiador, re-
coneixia que «jo no en puc dir sinó coses
molt generals, que les meves investiga-
cions sobre el Principat em van suggerir».
Entre aquests elements creadors d’identi-
tat, Pierre Vilar hi remarcava la importàn-
cia de «les institucions comunitàries –i po-
pulars– degudes al problema de l’aigua»,
«el País Valencià com a societat urbana
enfront del camp feudal i, durant segles i
segles, amb quasi servitud morisca» o la
València medieval com a capital de la cul-
tura catalana. De les èpoques posteriors,
en destacava el creixement econòmic del
segle XVIII i el model de transició del feu-
dalisme al capitalisme, molt més radical
políticament que en el cas del Principat.
Finalment, pel que feia als segles XIX i XX,
tot i reconèixer la manca d’informació su-
ficient, es preguntava «si no es podria de-
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finir el País Valencià com una Catalunya
on el lerrouxisme ha reeixit –i possible-
ment perquè fou capitanejat per valen-
cians, mentre que al Principat no fou capi-
tanejat per catalans». En definitiva, les
reflexions de Pierre Vilar sobre el cas va-
lencià, derivades fonamentalment, de la
seua recerca sobre el Principat, no passa-
ven de ser apunts molt sospesats, plens
d’una prudència pròpia de l’historiador
rigorós, però plantejats des de la simpatia
vers un país al qual el lligaven raons d’a-
mistat i solidaritats que havien anat més
enllà del fructífer «mestratge bibliogràfic»
que li havia reconegut Joan Fuster aquella
jornada en què entrà a formar part del cos
de doctors de la Universitat de València. ❐
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Reflexionem primer un poc sobre el moment històric en què s’inserirà la nostra anàlisi:
circumstàncies particulars dels dos països que ací ens interessen, Espanya i França, i cir-
cumstàncies generals, comunes al món de l’època observada, és a dir, a la transició entre el
segle XIX i el XX.

Hi ha, efectivament, en les psicologies col·lectives, fenòmens generalitzats ben situats
en el temps, comuns a tots els països arribats a estadis de desenvolupament comparables.
Sense que tots aquests països reaccionen, però, exactament de la mateixa manera, davant
esdeveniments l’entrellat dels quals pot, evidentment, ser idèntic per a tots. La història com-
parada té justament l’interès de separar allò que s’observa en espais molt vasts i allò que
distingeix les reaccions de cada formació política particular en el si d’un clima comú.

Utilitze voluntàriament el terme ben ampli de «formació política» per evitar d’iden-
tificar, com se sol fer massa sovint amb la utilització de noms propis familiars –«Angla-
terra», «Alemanya», «Rússia», «Espanya», «Àustria», «França»...–, realitats tan dispars
devers el 1900 com l’Imperi britànic, mundial i dispers; l’Imperi rus, continental i massiu;
l’Imperi austríac, multinacional, d’ascendència feudal; o antics estats històrics com Es-
panya o França, amb allò que els resta o allò que adquireixen de territoris d’ultramar; i,
finalment, unitats recents, com Alemanya o Itàlia, que exerceixen potencials joves. Són,
certament, clares realitats jurídiques, polítiques, diplomàtiques i militars, però la seua
personalització amb un nom, o la seua qualificació amb un mot mal meditat («imperi»,
«estat», «nació», «federació», o, internament, «pàtria») corren el risc d’entelar les seues
profundes diferències en estructures internes i les possibilitats força desiguals envers el món
exterior.

Estat, nació, pàtria,
a Espanya i França: 1870-1914

Pierre Vilar

Aquest article fou publicat en el núm. 20 de L’Espill, primera època, març de 1985. Traducció de Salvador
Jàfer.
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LES CIRCUMSTÀNCIES PARTICULARS DE FRANÇA

Pel que fa a França, les dues dates escollides per enquadrar la nostra reflexió s’imposaven:
1870-1871, segons Zola, la Débâcle, segons Hugo, L’anné terrible; 1914, l’«unanimisme»
de la mobilització, la gran por després de Charleroi, la «victòria» de la Marne, «victòria»
que, de fet, anuncia la llarga guerra, i per tant, milions de morts. Entre aquests dos sotracs
brutals, entre aquests dos drames, ¿com han vist França els francesos? No simplifiquem. La
Comuna de París va nàixer alhora que una exaltació patriòtica i que un qüestionament
revolucionari de la societat. Els primers anys de la Tercera República es desenrotllaren en
una atmosfera –l’«Ordre Moral»– violentament conservadora, socialment i espiritualment.
Contràriament, els anys vuitanta veieren renàixer els records de 1789, l’anticlericalisme, la
fe en el «progrés» mitjançantt l’educació; però el darrer decenni del segle, amb l’afer
Dreyfus, du el país al límit de la guerra civil, i, a les envistes mateixes de 1914, unes
eleccions assenyalen una puixança vigorosa del socialisme més pacifista, alguns marges del
qual palesen un antimilitarisme agressiu. Doncs bé, ¿d’on pot sorgir, l’agost de 1914,
aquest unanimisme de fons, que fa callar per un moment, en el discurs, i possiblement en
els cors, tota dissidència, i fa l’efecte –tot i no ser del tot exacte– d’unanimitat? Aquest
tema de meditació no és gens nou. No tinc pas la pretensió de poder afegir-hi cap cosa. El
privilegi de l’edat, però, em permet de recordar-me’n. La meua infantesa, igual com la
meua maduresa, ha estat una «pre-guerra». I si, darrerament, se m’ha acudit de repensar-hi
una mica, és justament per tal de reprendre, com a historiador, el cas espanyol, tan diferent,
i, així i tot, fet també d’una nostàlgia d’unanimitat contradita pels esgarraments interns i
pels desencadenaments successius de xocs exteriors.

Ni 1870 ni 1914 són per a Espanya «dates-claus». Però el seguit d’anys que envolten les
dues dates –1868-1874 i 1909-1917– són realment, en la història contemporània d’Es-
panya, temps de crisi, fins i tot de revolució, «viratges» històrics importans. De tota ma-
nera, és al bell mig del període que els separa on se situa el drama decisiu, el drama major:
1898, l’any del «desastre». Aquest mot penetrarà, amb una insistència, amb una continuïtat
i una freqüència gairebé masoquistes en el discurs literari i polític, en la premsa, i els
manuals escolars el reiteraran. No es tractava, tanmateix, més que d’una desfeta colonial
del tipus d’aquelles que el subsegüent segle vintè multiplicarà, banalitzarà, i finalment
justificarà. Però el 1898 les coses no eren igual. I tothom sap que del «desastre» data encara
aquesta meditació d’Espanya sobre si mateixa, aquesta problematització d’Espanya en els
textos anomenats «regeneracionistes», i, més avant, en la «generació de 1898». I aquest any
no ignora tampoc –tot i que això es diga un poc menys– que del 1898 data també la
transformació del «furisme» basc i del «regionalisme» català en nacionalismes, en el sentit
donat pel segle XIX a aquest mot. Es veu que es tracta d’un cas extremadament diferent del cas
francès, tant en els orígens dels problemes plantejats com en les conseqüències d’aquests ma-
teixos problemes. Falta que els dos casos se situen en un mateix clima intel·lectual i passio-
nal, en un mateix «moment del món». Evoquem aquest moment amb alguns dels seus trets.
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LES CIRCUMSTÀNCIES GENERALS: EL MÓN ENTRE ELS DOS SEGLES

L’endemà de 1871, l’Europa anomenada «bismarckiana» era definida així per un príncep
rus, el príncep Orlof:

Imaginem-nos uns viatgers desconeguts els uns dels altres, que es troben per atzar en un com-
partiment de tren; s’observen, i si un d’ell es fica la mà a la butxaca, el veí comprova el seu

revòlver, per si es presenta disparar primer.1

Ara bé, aquesta imatge de western, per més sorprenent que parega, no val únicament
per als governants. S’imposa en la majoria dels pobles. I és que els media de l’època, que
avui ens semblen tan ximplets, comparats amb els nostres, tenien potser un impacte més
gran. El mateix que les tires de còmics sobre els esperits infantils. Eren diaris d’un sou,
auques del diumenge, novel·les de pesseta, capaces de dibuixar cruament els estereotips
nacionals i de mobilitzar al seu voltant simpaties i desconfiances, odis i desdenys. Convé,
per exemple, rellegir Jules Verne, tot anotant de pas que les seues edicions en fascicles,
venuts a pesseta, no eren menys esteses per Espanya que per França.

En una d’aquestes novel·les, quan trossos de costes mediterrànies han quedat arrancats
de la terra per la cua d’un cometa, és un oficial colonial francès (naturalment!) qui es fa
càrrec del comandament dels sobrevivents, i fa treballar durament (però, no cal dir-ho,
amb disciplina i alegria!) fel·lahs algerians i camperols andalusos. L’únic dissident és un
mercader jueu. Però, sobretot, sobre un tros del penyal de Gibraltar, refusant qualsevol
contacte amb els seus semblants, tres oficials anglesos continuen jugant al whist i bevent
porto, impecablement servits pels seus ordenances, segurs que les seues provisions no es
poden esgotar, i que un navili de S. M. els rescatarà algun dia, encara que fos en els confins
del cosmos.

Una altra novel·la: un hongarès, el comte Matias Sandorf, arrisca la vida per la «lliber-
tat» de la seua «pàtria», és un aristòcrata que regna sobre terres immenses, i el seu company
més modest és un savi professor d’universitat.

Una altra novel·la, encara més popular, Michel Strogoff, multiplica les seues proeses «per
Déu, pel tsar i per la pàtria», però la seua dolça companya de viatges és la filla d’un intel-
lectual relegat a Sibèria pel tsar mateix. El qual intel·lectual, d’altra banda, posa la seua
ciència a les ordres del governador d’Irkuts per a resistir als tàrtars. Recordem que Tartarín
somià de fer el mateix («Hisse la bandera consular, i pampam contra els tàrtars!»).2

Tals eren les imatges proposades (a voltes amb un somriure) a l’esperit dels joves, i a les
capes populars àvides de literatura d’imaginació (només, potser, els obrers organitzats
cultivaven unes altres imatges). Es tractava d’una confusa barreja de bons sentiments: pres-
tigi de la gent bé i dels uniformes, respecte al passat i a les tradicions, però també (i això és
important) confiança en la ciència, en la llibertat, en el progrés, en l’energia creadora, a
voltes saludats i tot en un adversari eventual, però sense faltar mai a les dues conviccions
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més sòlidament interioritzades: 1) el deure envers la pàtria és absolut, sense discussió sobre
el valor de la seua causa: «right or wrong, my country!»; 2) l’home europeu és l’únic
«civilitzat», cosa que li dóna el dret i el deure de civilitzar els altres; de les seues capacitats
en aquest domini depèn no solament l’interès sinó l’«honor» d’un grup que s’esforça per
ser, alhora, potència, estat, nació i pàtria.

Sota aquests grans fets de la psicologia col·lectiva s’amaguen, naturalment, rivalitats
materials. No és ací el lloc de sondejar-ne els mecanismes. No citaré ni Lenin ni Hilferding.
Però m’agradaria citar un text més apropat al nostre tema, cèlebre a Espanya perquè va ser-
hi captat com un xiulet, i, sens dubte, massa negligit pels historiadors generals, tot i que
aporta una claredat encegadora sobre això que he anomenat «un moment del món».3 Es
tracta del discurs pronunciat a la «Primrose League» de Londres l’endemà mateix del Pri-
mer de Maig de 1898, data de la gran desfeta espanyola davant dels Estats Units: la des-
trucció de la flota de Cavite, en les Filipines. No parla el primer nouvingut. És el primer
ministre britànic, lord Salisbury, hereu polític de Disraeli, encarnació perfecta del conser-
vadorisme aristocràtic victorià:

Les nacions del món poden, grosso modo, dividir-se en dues classes: les nacions que viuen i les
nacions que moren. D’una banda les grans nacions, l’enorme poder de les quals s’acreix cada any,
que augmenten llurs riqueses, que estenen llurs territoris, que perfeccionen llur organització... A

llurs exèrcits la ciència ofereix armes de poder destructor cada volta més terribles... Al costat
d’aquestes esplèndides organitzacions, la força de les quals no sembla que s’haja d’afeblir, ni les
aspiracions rivals de les quals no es podran pas conciliar, en el futur, sense l’arbitri de la sang... hi ha
societats que hom podria anomenar moribundes, per bé que en graus i sentits diferents... El mal

govern no hi està en via de curació sinó d’agreujament... no em crec profeta si dic que això no pot
durar... Per una raó o per una altra –necessitat política o pretext filantròpic– les nacions vives s’apo-
deraran a poc a poc dels territoris de les nacions moribundes, i gèrmens de conflicte sorgiran entre

els pobles civilitzats... Vetlarem per tal que Anglaterra, en tota nova legislació, no estiga mai en
desavantatge. No serem envejosos si una potència rival arriba a posar terme a l’esterilitat i a la
desolació en una regió, si es tracta d’una regió on el nostre braç no s’ha estès encara.4

Aquesta cínica declaració dels drets del més fort, aquesta lúcida, i una mica sinistra,
predicció del gran conflicte mundial, els grans diaris madrilenys, des del 5 de maig de
1898, la van denunciar com una amenaça i una injúria a Espanya. És veritat que el 2 de
maig, en el Diario de Barcelona, Joan Maragall, gran poeta cristià, però també gran
periodista, un poc a la manera de Mauriac, s’esforçà per interpretar en altres termes el sentit
i l’abast del discurs de Salisbury. Acusà els diaris de Madrid d’haver-ho jutjat massa
ràpidament, sobre un resum telegràfic. Va fer valer que el discurs, en el text integral,
començava amb una declaració de neutralitat en el conflicte hispano-americà, sorgit entre
dues nacions igualment «civilitzades» i «amigues». De tal manera que l’adjectiu «mori-
bund» i la justificació d’una intervenció apuntaven en realitat a la Xina.
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No és gens inexacte que el primer ministre anglès (¿com hauria pogut actuar d’una altra

manera?) havia pres les precaucions diplomàtiques d’ús, i havia volgut plantejar la qüestió
sencera d’Extrem Orient. Però pronunciat l’endemà de Cavite (i per l’al·lusió al «pretext
filantròpic» que els Estats Units havien invocat), el discurs bé justificava l’evicció d’Es-
panya de les colònies del Pacífic en profit dels americans, si volien respectar com pertoca
els interessos britànics.

En aquest sentit aquells primers dies del maig de 1898 em semblen carregats de sentit.
Marquen l’agonia del primer imperialisme europeu, que va ser espanyol, l’apogeu (no
exempt d’inquietud) de l’imperialisme del segle XIX, que va ser anglès, i el primer pas de
l’imperialisme del segle XX, que serà americà. Una data retinguda sobretot per Espanya,
amb amargura, és, de fet, una data clau de la història mundial. El segle XX comença el
1898.

De fet, en el discurs de Salisbury, caldria analitzar de prop el vocabulari. El contingut
hauria exigit només la utilització del mot «puixança». Però no s’hi utilitza menys country i
nation. A Madrid era la patria qui semblà ferida. I el 18 de maig el mateix Maragall,
modificant sensiblement la seua primera posició,5 col·locava Anglaterra en guàrdia: també
Napoleó s’havia imaginat Espanya «envellida» i havia pretès de «regenerar-la»; aquest error
li havia costat car, segons el propi testimoni. Potser, afegeix Maragall, hi ha a Espanya
«algo moribundo», però tot seguit escriu: «que no es ella misma». Hi havia, doncs, una
«Espanya en si», distinta de les seues imperfeccions. Tota la «generació de 1898» va córrer
darrere seu.

El que realment passa en el món de 1900 és que si l’imperialisme és el fet característic,
el fet de fons; el fet nació, lligat al sentiment de pàtria, encara guarda el sentit del segle XIX,
les connotacions del qual són llibertat, sobirania popular i progrés social. Per a tota una part
d’Europa, al centre i al l’est, els somnis d’«emancipació nacional», les afirmacions d’iden-
titats ètniques i culturals, s’alcen contra «imperis» multinacionals feudals, patrimonials,
autoritaris. La mateixa Internacional Socialista no pot negar la «qüestió nacional» i en dis-
cuteix apassionadament. És cert que, quant a l’Occident (exceptuant Irlanda), es considera
que les «nacions històriques» (compresa Espanya) són a l’estadi dels «estats-nacions» uni-
ficats, que no podrien ser dividits més que per la lluita de classes. Però, a l’est, el problema
és de saber si les dissidències nacionals, en el si dels imperis multinacionals, no són res més
que fenòmens «burgesos», ja superats (Rosa Luxemburg), o si són realitats bastant àmplies,
bastant profundament populars per ser utilitzades revolucionàriament (Lenin).6

Així és que, als voltants de 1900, des de qualsevol angle que se’l vulga estudiar, el fet
nacional és el cor de l’actualitat. Eric Hobsbawm, en unes reflexions recents7 sobre «la Belle
Époque» (no tan bella, si ens fiem dels textos que acabem de citar), anotava com es tendia
llavors (inconscientment?, conscientment?) a estructurar tota vida pública a l’entorn dels
símbols nacionals. Va ser l’època en què l’esport es va organitzar en equips «nacionals» per
a encontres «internacionals». Cal fer esment en la història del «nacionalisme» català, els
lligams del qual amb 1898 encara hem de veure, de la creació del gran club de futbol bar-
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celoní, el Barça, que esdevindrà «més que un club», ¿un símbol de reconeixement de grup?
Per què no? La història d’una època és una acumulació de signes.

Qui s’escapa d’aquesta atmosfera? En un principi, els obrers hereus del pensament de la
«Internacional», el qual es resumeix en una frase del diari La Solidaridad (1870):

La idea de patria es una idea mezquina, indigna de la noble inteligencia de la clase trabajadora.
¡La Patria! La patria del obrero es el taller; el taller de los hijos del trabajo es el mundo entero.8

En essència, a la fi del segle, el contingut d’aquesta frase és present en la premsa
socialista. I molt més escampat encara en les publicacions anarquistes. Són, no cal dir-ho,
minories. Convé, tanmateix, en tota evocació de la «Belle Époque», no oblidar que la pre-
sència de l’anarquisme hi és obsessiva. Internacionalment: és el temps en què cada sobirà,
cada cap d’estat o de govern, pot témer cada dia per la seua vida. A Espanya, sobretot,
Barcelona viu al compàs del terrorisme: atemptats al Liceu, la processó del Corpus, el dra-
màtic procés de Montjuïc, seguit, el mateix any de 1897, per l’assassinat de Cánovas, en
l’altre extrem d’Espanya. Hom pot qüestionar-se si aquesta preferència de les minories re-
volucionàries per l’atemptat individual, simbòlic, al mateix temps que les temptatives
anarquitzants dels medis intel·lectuals i els èxits del teatre subversiu i individualista, no són
una mena de contrapunt als fenòmens d’exaltació de les forces d’Estat, de les ambicions de
poder, de les passions patriòtiques que triomfen en el món en aquell mateix moment.

Decantem-nos ara un poc més sobre el cas espanyol i el cas francès.

1.  EL CULTE A LA PÀTRIA, ¿SUBSTITUT (O ADJUVANT) DEL FET RELIGIÓS?

Pel que fa a Espanya, reflexionem al voltant de tres textos. El primer és de 1870, i de
Castelar:

No me cansaré de aconsejar a todos los partidos, a todos los reformadores, que rinden un culto
al patriotismo, que eleven en su antiguo vigor el culto a la Patria... El universo es el hogar de la

vida y la Patria es el universo del corazón. ¡Oh la Patria! ¡La Patria! En ella se contienen todos
vuestros recuerdos y todas vuestras esperanzas... Pero la Patria no es solamente nuestro hogar y
nuestro pueblo, la Patria es nuestra Nación. Un agregado de familias, una raza que pone en

común sus aspiraciones, sus recuerdos, su historia, no explican la idea de Nación. Es un orga-
nismo superior, es una personalidad altísima, es un espíritu más elevado... una dilatación del ser
y de la vida. El espíritu nacional, ¡oh!, lo sentís a través de los siglos, lo veis a través del espacio.

Para nosotros, la Patria se extiende, se dilata por toda la nación. Y su espíritu, el espíritu nacio-
nal, es como una atmósfera que envuelve nuestra alma. ¡España, madre mía!9

Un vocabulari religiós és present ací. El mot «culte» és pronunciat dues vegades. S’hi
precisa netament que la pàtria no és la llar o el poble, objectes d’una afeccció natural, sinó
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més bé la nació, objecte d’un culte més raonat. Però és un objecte definit a la manera de
Déu en els catecismes: «molt alt», pur esperit, però present per totes bandes, tant en l’espai
com en el temps. I, tanmateix, si aquest «esperit nacional» s’encarna en una imatge ma-
terial, és una imatge femenina i maternal: «Espanya, mare meua!».

Al començament del segle XX, a França, homes com Durkheim, descobridor de la religió
de grup, o Jules Romains, inventor de l’«unanimisme» en poesia, es preguntaran si els fenò-
mens d’exaltació col·lectiva no renoven, en les nostres societats modernes, fets de la mateixa
naturalesa: necessitat d’una encarnació de la tribu, d’una protecció de la Ciutat. Això,
potser, com a substitució de la pèrdua d’influència sobre els esperits de la religió cristiana,
universalista. Un espanyol s’havia plantejat la mateixa qüestió –amb inquietud– des dels
anys setanta del segle passat. És interessant de veure que és un altre president de l’efímera
república de 1873, el mateix que havia precedit Castelar en aquesta alta funció, Francesc
Pi i Margall, proudhonià, federalista. La mateixa oposició entre el text de Castelar i el que
ara citarem subratlla les contradiccions de la dissortada Primera República espanyola:

Hoy día se quiere hacer de las naciones poco menos que ídolos: se las supone eternas, santas,

inviolables; se las presenta como una cosa superior a la voluntad de nuestra ascendencia, como
estas formas naturales, obras de siglos. Hay que confesar que el hombre es esencialmente idó-
latra: arrancamos a Dios de los altares, echamos a los reyes de sus tronos, y vamos a poner ahora

sobre los altares las imágnes de las naciones.10

Pi i Margall fou l’únic que gosà dir, a propòsit de la qüestió d’Alsàcia-Lorena, que es
podia obligar els alsacians-lorenesos a canviar d’Estat, però que, si tenien una consciència
de nacionalitat, ningú no podria arrancar-los aquesta consciència. Més tard, Pi havia de
demanar, pràcticament sol, la independència per a la Cuba revoltada; deixà de buscar entre
aquella i Espanya una fórmula de lliure associació. Però aquesta fórmula raonada de
«descolonització» s’avançava en mig segle. El seu fracàs per anacronisme és per a les nostres
reflexions d’ara una lliçó important.

I, en efecte, l’home que, el 1874, assumí la responsabilitat més gran en allò que havia de
ser «la Restauració», Antonio Cánovas del Castillo, s’havia de mostrar, en el cim del poder,
molt més acostat a Castelar que no pas a Pi i Margall en l’afermament de valors nacionals
quasi-divins, superiors, de tota manera, a les obligacions de la moral individual; superiors,
també, a les eventuals divergències filosòfiques entre ciutadans, clarament entroncades, al
capdavall, en les solidaritats materials, econòmiques. El 1882, a l’Ateneo de Madrid,
després d’haver rebutjat desdenyosament les definicions de la nació per la geografia, la raça,
la llengua o la religió, Cánovas conclogué: «No, señores, que las naciones son obra de
Dios...»

Després, recordant que els adeptes del «lliure pensament» no són gens rars a l’Ateneo,
l’orador afegeix: «o, si alguno o muchos de vosotros lo preferís, de la naturaleza...».
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Passant llavors, sense subratllar-lo, del concepte teòric de «nació» a la personalització

sacralitzada de la «pàtria», hom situa aquesta per damunt de les possibles divisions:

Nunca hay derecho, ni en los muchos ni en los pocos, ni en los más, ni en los menos, contra la

patria...
La patria es para nosotros tan sagrada como nuestro propio cuerpo, y más, como nuestra propia
familia, y más...

La pàtria serà, doncs, situada per damunt del dret («right or wrong...»):

Una vez empeñada la patria en formal contienda, no es lícito, sino inicuo, el quitarle la razón
jamás...

Finalment, la guerra situa el deure patriòtic per damunt de les regles de la moral
ordinària:

El homicidio, de ordinario bárbaro, repugnante y criminal, con justicia merece alto premio,
cuando, desplegados al viento los patrios colores, se afronta en el campo al poder extranjero...

I tot això per acabar amb una definició de la «nació» singularment burgesa:

Es para mí la nación una vasta sociedad agrícola y mercantil, y hasta una sociedad coo-
perativa...11

D’aquí ve l’adhesió, tardana però àmpliament documentada, de Cánovas al proteccio-
nisme. Respecte a la política colonial, l’havia anunciada des de les seues primeres passes en
política, a la meitat del segle: «La frontera d’Espanya és en l’Atlas.» I és ell qui dirà, cin-
quanta anys més tard, enfrontant-se a la revolta cubana: «fins a la darrera pesseta, fins al
darrer home!» (fórmula que no resultarà gens estranya, en circumstàncies anàlogues, als
homes polítics francesos). La deïficació de la nació implica els sacrificis humans. Això
s’adiu bastant, en el fons, amb la visió durkheimiana.

Observem de seguida que la religió catòlica, lluny de guardar les distàncies davant les
formes quasi-religioses que pren el culte de la nació, prefereix d’aliar-s’hi. Durant la guerra
de Cuba, el clergat catòlic, i fins i tot el pretendent carlista, campió de l’antiga aliança
entre «el tron i l’altar», es declaren fidels «a las cristianas tradiciones del ejército español,
que al empujar la espada adoraba la cruz a cuyo nombre se esgrimía».12

Però l’església mateixa de França, tan allunyada, tot i això, sota molts aspectes, del
«patriotisme» de 1792 i de 1848, no escapa, després de 1871, a la necessitat d’afermar-se
com a representant de la «vertadera França». Hom cantava encara, en les esglésies de la
meua infantesa –perquè els cants sobreviuen bona cosa de temps a les circumstàncies que
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els originaren–, el càntic que enllaçava, just l’endemà de la desfeta de la Comuna, la causa
de França, víctima expiatòria dels pecats de les seues dues revolucions, i la causa del sobirà
Pontífex, privat el 1870 del seu poder temporal:

Pitié mon Dieu, c’est pour notre Patrie
Que nous prions au pied de cet autel,
Les bras liés et la face meurtrie,

Elle a torné ses regards vers le Ciel...

Dieu de clémence,

O Dieu vainqueur,
Sauvez Rome et la France
Au nom du sacré Coeur! (bis).

Aquesta tendència al «nacional-catolicisme», que acostarà algun dia el règim del
mariscal Pétain al del general Franco en el primer període del seu govern, sempre estarà
present soterradament a França, almenys fins al Vaticà II (que la relegarà en un marge
«integrista»). Caldria seguir-ne les formes sota les manifestacions polítiques més conegudes,
en els catecismes, els manuals escolars confessionals, els butlletins parroquials, el culte de
santa Joana d’Arc. La lluita, a nivell de poble, entre «rojos» i «blancs», entre l’església i
l’escola, entre el rector i el mestre, atenuada després del 1914, roman molt viva encara fins
aquesta data. Però és ben cert que si el rostre, la imatge de França, no són els mateixos en
els dos camps, cadascun d’aquests dos camps es creu l’autèntic representant del patriotisme.

Tocant a Joana d’Arc, per exemple, igualment forma part, com a símbol patriòtic, del
paradís dels republicans laics, però bé que s’estan d’anomenar-la «beata» o «santa», i pre-
fereixen afegir al nom de Joana: «cremada pels capellans i traïda pel seu rei».

Així i tot, el culte laic té uns altres símbols. Gaston Bonheur, en l’admirable llibret que
amenament va titular Qui ha trencat el vas de Soissons?, però que és mereixedor sobretot del
seu subtítol, L’album de família dels francesos, descriu així l’aula de la «municipal»:

La tarima era flanquejada per dues imatges simbòliques, igual que sobre l’altar hi ha l’Evangeli i
l’Epístola. A mà esquerra, una reproducció del baix-relleu de Rude inspirat en el «Cant de

Partença» i titulat «La Marsellesa», amb la cobla essencial «Amor sagrat de la Pàtria», escrit en
cercle, sobre l’espai blanc reservat a tal efecte. A mà dreta, fent-li parella, la «Declaració dels
Drets de l’Home», representada sobre una taula de marbre imitant les Taules de la Llei: «Els

homes naixen i resten lliures i iguals en dret...».13

És important, perquè, a partir de 1882, existeixen desenes de milers d’aules semblants,
almenys una escola per poble i per barriada. S’hi «fabriquen francesos», diu Gaston
Bonheur, retrobant l’expressió americana de marking of citizens, aplicada erròniament per
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l’ambaixador-historiador Carlton Hayes14 a la França de 1930 ençà, però molt vàlida per a
1882-1914. Aquests francesos, que hom «fabrica», no separen Pàtria de República, imatges
que s’havien redescobert el 1792 i el 1848. Maurice Agulhon, i els nombrosos col·labo-
radors que ha trobat per a això, seguiren el destí, en les campanyes franceses de la simbòlica
republicana: la «Mariana» amb el barret frigi. Jo mateix he sentit contar, a membres de la
meua família que l’havien conegut, la història d’un batlle de poblet que, el setembre de
1870, assabentat de la proclamació de la República, s’havia precipitat a la cambra dels
endergues on jeia, des del 2 de desembre de 1852, el bust-símbol, tot cridant en bon occità:
«Veni, Mariano, que t’embrasso!» (Vine, Mariana, que t’abrace!).

No ens oblidem, en aquesta ocasió, de subratllar l’aspecte femení del mite de la pàtria.
Perpetua la necessitat d’una Verge-Mare-Protectora. El joc de mots que proposa substituir
«pàtria» per «màtria» existeix en Unamuno, i sovint se li atribueix. Però hom el troba
també, si fa no fa contemporani, en una meditació provençal sobre la noció de pàtria,15

així com en manuals escolars italians.

2. LA IMATGE DE LA PÀTRIA ENVAÏDA I LA CRIDA A LES ARMES

És ben evident que tota derrota militar, que tota invasió d’un territori, que tota catàstrofe
col·lectiva (penseu en el genocidi jueu, per exemple), crea en un grup humà complexos
d’inferioritat, d’humiliació, que poden compensar-se siga exaltant, siga transformant la imat-
ge que la col·lectivitat es fa de si mateixa. Hom se sent temptat, en el nostre esforç de compa-
rança entre Espanya i França, de relacionar 1898 i 1871, el «Desastre» i la «Débâcle».

De fet, però, la França del 1870 –com també la del 1914, i més avant la de 1940– ha
estat envaïda, ocupada. El record que en restà fou, bona cosa de temps, amarg i dolorós.
Encara el 1912, escolar de sis anys, en una classe que presidia mon pare, aprenia i cantava
aquell quadro que més de quaranta anys no havien pas esborrat de la memòria històrica, tal
com l’escola la transmetia:

Le canon gronde et partout sur la route

Gisent les morts et courent les fuyards;
Ce sont, hélas, des braves en deroute,
«Ils étaient trop», disent les vieux grognards.

En pleurant on serrait les armes,
Et dans les coeurs mourait l’espoir,

Les épouses étaient en larmes,
Et les enfants vêtus de noir.

I no ens estranyàvem de veure com acabava la cançó:
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Il changera le sort des armes,

Il tombera leur aigle noir,
Metz, Strasbourg, séchez vos larmes,
Non pas adieu, mais au revoir!

En la paret, el mapa de França duia al nord-est, contra les seues fronteres oficials, una
Alsàcia-Lorena de color violeta, «color de dol».

Aquesta empremta de la infantesa, que podien testificar vint poemes més, vint cançons
més, tal com jo les recorde, no tenia, a part d’això, res de l’encarcarament militar, cap
«salutació a la bandera», cap desfilada marcant el pas; era una cosa molt més subtil, en què
«morir per la pàtria» esdevenia no solament «la més bella sort», sinó també la cosa més
natural, més esperada, que calia acceptar sense pensar-s’ho massa. «I per França mor ale-
grement», deia del «soldadet» una altra cançó.

Així, la marca d’infantesa havia arribat, a les envistes de 1914, a entelar el grau d’horror
del risc sofert (hom el mesurava malament), i a fer brillar allà lluny una lluïssor de triomf.
He viscut, el 1939, una alta «escalada en línia». La impressió de fatalitat, d’obligació, de
bona consciència, en els soldats, era igual que la de 1914. Però l’alegria havia desaparegut.
Aquesta volta s’exageraven els sofriments esperats. I es coneixia la vanitat de les victòries.

Quedava l’aspecte defensiu del deure militar, la idea de «guàrdia en les fronteres». En un
complex nacional, la consciència d’amenaça sobre el grup és essencial. Ací encara intervé
una imatge-mite: l’infant-soldat.

És la Revolució francesa qui l’ha popularitzada: «De Bara, de Viala, la sort ens fa
enveja», diu el «Cant de Partença». Es tracta d’adolescents: de dotze a catorze anys. Sense
armes: s’evita d’evocar un infant que mata. Es prefereix l’infant que protegeix, prevé, crida
al combat: serà l’infant-tambor. Joseph Bara mateix, mort en una banal batussa de guerra
civil, ha estat sovint, en la iconografia, dotat d’un tambor. Equivocadament, però és cert
que va servir de signe d’aliança per a tots aquells que volgueren identificar pàtria, república
i «divina llibertat»:

O noble enfant digne d’envie,
Ardemment comme toi nous voulons la chérir,
S’il lui faut notre sang, s’il lui faut notre vie,

Sois notre exemple pour mourir.16

He rebut aquest dies un opuscle, modestament editat per una societat occitana
d’història local,17 que oposa a la glòria de Bara, cantada en la tribuna de la Convenció, el
llarg oblit en què havia caigut, per bé que assenyalat en el seu temps pel Comité de Salut
Pública, el sacrifici d’un altre infant (més autènticament «petit tambor»), en el front dels
exèrcits de la República, en la frontera d’Espanya. Es tracta del jove Pierre Bayle, de dotze
anys, enrolat voluntàriament amb tota la seua família, el 1793-1794, sota les ordres
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d’Augereau i de Dugommier, que l’1 de novembre de 1794, prop de la Muga, fou mort
mentre cobria amb el soroll del seu tambor, segons les ordres rebudes, un desplaçament
d’artilleria. La revista subratlla que valia molt més, per a esdevenir símbol nacional, nàixer,
com Bara, a Palaiseau, suburbi de París, que no a Toureilles (Aude). Però, per al nostre
estudi d’ara, anotem el que ocorre el 1908: en aquesta data, el govern de la República
encarrega a una escultora del «Saló dels Artistes Francesos» una estàtua de Bara. Ella el
representa tocant el tambor. Ara bé, el sots-secretari d’estat per a les Belles Arts, Dujardin-
Beaumentz, més delerós de veritat històrica, batejà l’estàtua com «el petit tambor Bayle», i
proposà enviar-la a Toureilles, lloc de naixença del jove heroi. Llàstima, perquè l’Ajun-
tament de Toureilles no tenia diners. L’estàtua fou col·locada a l’entrada de l’Escola Pri-
mària Superior de Limoux, capital del cantó, per a l’edificació de l’adolescència. Però
llavors la història local s’estilava poc. Durant setanta-dos anys el petit tambor s’identificà
més sovint amb Bara, símbol conegut, que no amb «Belle», visiblement més ignorat en el
seu cantó que en un despatx de ministeri! I, tanmateix, el 1978, sota el signe de la renai-
xença occitana, el tambor Bayle serà redescobert, i finalment esculpit en el seu municipi
natal. Tota una trajectòria ideològica es dibuixa així en el destí d’una peça d’«art oficial».
Un senyal que fa encara la història menuda a la gran.

Ara bé, si a hores d’ara capte aquest senyal és perquè existeix també, en la banda
espanyola, un tambor-símbol: el tambor del Bruc, jove, cofat amb la barretina-barret frigi,
que, als peus del Montserrat, fa la crida de la primera resistència catalana a Napoleó.
L’abast exacte del fet (discutit) importa molt menys que la imatge captada. Ara bé, el 1898,
sorgeix en la primera plana d’un número de La Campana de Gràcia, setmanari català,
satíric i popular.18 I aquest no és un número qualsevol. Acaba d’esclatar la guerra entre els
Estats Units i Espanya. I ja tens que La Campana, l’actitud violentament crítica de la qual
en l’època de la guerra colonial de Cuba hem de comentar, es destapa de sobte amb una
vocació mobilitzadora i un vocabulari jacobí: «A les armes, ciutadans!», crida el tambor del
Bruc. És, doncs, un reflex defensiu que ha sacsejat Espanya quan s’ha vist en guerra amb
una altra «gran potència». S’ha vist amenaçat el territori espanyol: l’aristocràcia ha aban-
donat en massa Sant Sebastià; conta Maeztu19 que, una volta mobilitzat, creia que anava a
defensar les Balears; les aclamacions que, d’estació en estació, acompanyaven el comboi, es
dirigien a protectors, a defensors. És el fenomen «pàtria en perill». Un poc més tard, la
premsa s’estranyarà de la feble emoció, de l’aparent indiferència davant l’anunci dels dos
«desastres»: Cavite i Santiago de Cuba. ¿No deu ser que un colp, esperat de ben prop, ha
estat portat lluny, molt lluny? A França, el «desastre de Langson» (1885), o el de Dien-
Bien-Fu (1954) no s’han sentit com ho foren les «batalles de fronteres». Entre nació-
potència i nació-pàtria, l’home mitjà estableix diferències, espontàniament.
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3. FORMES DIVERSES DEL PATRIOTISME

Tanmateix, la premsa, i les propagandes, oficials o oficioses, no dubten, entre 1880 i 1910,
a donar als problemes colonials un sentit lligat a la «grandesa», a l’«honor de la pàtria».
Hem escoltat lord Salisbury: una nació que no s’estén o guarda malament les seues
possessions està «moribunda». El 1885, Jules Ferry, defensant davant del Parlament la seua
política colonial, la justificava així:

Relluir sense actuar, sense mesclar-se en els assumptes del món, mantenint-se apartat de totes les
combinacions europees, mirant com un cep, com una aventura, tota expansió cap a l’Àfrica o

l’Orient, viure d’aqueixa manera, per a una gran nació, creieu-ho bé, és abdicar, i, en un temps
més curt que no us el podreu creure, és descendir del primer rang al tercer o al quart..., és per
això que ens calia Tunis, és per això que ens calia Saigon i la Cotxinxina, és per això que ens cal

Madagascar, i estem a Diego Suárez i a Vohemar, i que no els abandonarem mai.20

És cert que aquesta política és denunciada, a França, per un altre tipus de patriotisme,
que fixa els seus ulls sobre «la línia blava dels Vosges», i no pensa en res més que en les
«províncies perdudes». Déroulede ho diu bellament: «he perdut dues filles i m’oferiu vint
criades».21

Personalització que mostra bastant bé com es veia llavors «la pàtria» i com es veien «les
colònies». Però, aquestes controvèrsies de cimera, ¿eren percebudes pertot arreu? Jules
Ferry, participant en la política colonial, havia fet reeixir primer de tot la seua política
escolar. No dic que els valors de «grandesa», d’«imperi», es van inculcar als infants igual que
els valors «pàtria-república». Però la idea colonial es presenta en les lliçons de geografia,
d’història, i també en les cançons: el «petit soldat» és a voltes «soldat de marina», i sap ser
fill de França «tant a Tonkín com a Dahomey».

Es comprén que Espanya, en aquesta atmosfera internacional, i sense amenaça en les
seues fronteres, haja concedit una particular importància a allò que li quedava de terres
llunyanes i al manteniment de les seues posicions i dels seus projectes al voltant del Marroc.
També és veritat que la premsa va formular aquest lligam d’una manera a vegades
caricaturesca. En 1885, una canonera alemanya disparà una canonada i hissà una bandera
sobre l’illa de Yap, en les Carolines. L’illa no era ocupada, i el conjunt Carolines-Marianes
serà venut, quinze anys més tard, per 25 milions de pessetes. Però, de moment, vet ací com
es va comentar l’incident de Yap:

Alemania ha puesto sus inmundas manos en el amante rostro de nuestra querida madre, y
Alemania debe pagar caro su osadía. Nada de transacciones. La patria, que es nuestra madre, al
sentir en sus mejillas el contacto de los dedos del tirano Bismarck, se han contraído sus nervios,

se han sublevado sus músculos, y se han irritado sus sentimientos. (La Vanguardia, 27-8-1885).
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A Madrid, hom cremà, en la Puerta del Sol, les insígnies de l’ambaixada alemanya; a

Barcelona, hom es va manifestar amb banderes franceses (cosa que dibuixa les associacions
d’imatges heretades d’ençà de 1870)...

El 1895, la guerra de Cuba (no oblidem que és la segona) fa inflar encara més les
fórmules: quan el general Polavieja, pel maig de 1897, torna de les Filipines, que ha
aconseguit (pensava ell) «pacificar», Barcelona el rep així:

Al general sin tacha
Al quebrantador del Katipunam

Al defensor magnánimo

De nuestra bandera inmaculada
Al ilustre sucesor de los Cides y Pelayos

A cuyas plantas yazen los enemigos

Al bizarro militar y cristiano caballero
Don Camilo Polaviaja

EL DIARIO CATALÁN

Dedica este humilde obsequio
En testimonio de admiración y amor22

No ens ho prenguem a broma. A França, tot esperant els grans resultats del «buidatge
de cervell» del temps de guerra, Charles Péguy, volent cantar també les lloances d’un oficial
colonial, simple «sots-lloctinent d’artilleria colonial reservista», Ernest Psichari, no
anomenava Roland i Bayard, però ho feia molt millor en la retòrica imperial:

Fundador hereu dels fundadors llatins... Grec hereu de les colònies gregues, guardià de la nostra

cultura, hereu, dècuple hereu, hereu de totes bandes, vós que sabeu què és fundar una ciutat...
Llatí, Romà, hereu de la pau romana, hereu del dret romà... Pacificador, Edificador, Organit-
zador, Codificador, Justificador... que feu la pau a colps de sabre, l’única que es manté... vós que

sabeu què és una pau imposada i imposar una pau... vós que si calia mantindríeu la cultura per
la força, I, si calia, com pertoca, per la força de les armes...23

No he citat sinó parcialment. ¿Calia, doncs, aquest grau d’exaltació per morir, com
Péguy i Psichari, en les batalles de 1914?

4. PATRIOTISME I CLASSES POPULARS

L’important fóra saber en quina mesura, i de quina forma, aquests desbordaments de
premsa, aquest misticisme d’intel·lectuals, imposen la seua visió del món, de la nació, de la
pàtria, a una àmplia opinió pública.
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Quant a Espanya, una imatge simplificada recorre els manuals: abans de 1898, un

«patrioterisme» de carrer, excitat per la premsa, cec davant la realitat, s’hauria traduït en les
folles aclamacions al general Weyler, al compàs de la «Marcha de Cádiz»; després, l’endemà
del «desastre», Espanya es retrobaria ben sovint «sin pulso», segons la cèlebre expressió de
Silvela. I hom suggereix que els entusiàstics cantors de la «Marcha de Cádiz» eren els ma-
teixos que, la tarda de la derrota de Santiago, es despepitaven en la Plaza de Toros de Ma-
drid davant el «par de frente» d’un banderiller.24 Tota la «generació de 1898», tan apassio-
nadament (però tan «intel·lectualment») espanyola, denunciarà aquest «patrioterisme»
vulgar, aquesta confusió amenaçadora entre espanyolisme i espanyolada.

Ara bé, aquesta imatge contrastada exigiria uns altres exàmens. S’ha estudiat ben poc el
teatre popular –«género chico» i melodrama patriòtic– en el seu contingut i en el seu
públic. S’oblida de subratllar que aquest tipus de teatre és el contemporani exacte d’un
altre: el teatre socialment i moralment contestatari: el Juan José de Dicenta (1895), La festa
del Blat i Terra Baixa de Guimerà (1896 i 1897).25 Finalment, existeix una oposició al teatre
«patrioter»: en la primavera del 1896, a Barcelona, el drama Patria y familia provoca un
escàndol: el jove Pere Coromines és detingut;26 la policia pretexta que s’ha cridat «Muera
España»; s’hi replica, però, que s’ha escoltat «Viva Maceo», la qual cosa fa que s’acuse Coro-
mines de «separatisme» (entenguem «pro-cubà»); el crit, l’havien fet, sens dubte, estudiants
cubans: és com si forem a França durant les guerres del Vietnam o d’Algèria. Una última
observació: un títol no és forçosament un signe: el 1896, deu anys després de la creació de
l’opereta Cádiz, on figurava la famosa «Marcha», es representa a Madrid la bufonada en un
acte: La Marcha de Cádiz. Es tracta, doncs, d’una farsa: l’alcalde de Machacón de Abajo,
després d’haver balafiat la subvenció destinada a la fanfara del seu poble, busca deses-
peradament, a causa de l’anunci de la visita d’un diputat, una banda improvisada per a
tocar la «Marcha». L’humor madrileny ostentava els seus drets.27

I no seria difícil d’aplicar a França una crítica anàloga als clixès de la historiografia.
S’admet correntment, per exemple, que la cançó de Paulus «En revenant de la revue», és
bulangista i tradueix l’entusiasme de les masses envers l’exèrcit. Anatole France hi ha copsat
l’«himne dels camorristes», «la Marsellesa dels pastissers i dels gasetillers» (curiosa mirada
«intel·lectual» sobre «les capes populars»). Així, Paulus cantava:

Puis j’débouche les douze litr’à douze,

Et l’on s’met à saucissoner;
Tout-à-oup on crie «Viv’la France»,
Crédié, c’est la r’vue qui commence!

J’grimp’ sur un marronier en fleurs,
Et ma fem’sur l’dos d’un facteur.
Ma soeur qu’aim’les pompiers,

Acclam’ces fiers troupiers.



98
(O siga: ‘Després destape els dotze litres de dotze (graus), i comencem a pegar la fartada;

de sobte algú crida: «Visca França», redéu, que la revista comença! M’enfile dalt d’un cas-
tanyer florit i la meua dona a l’esquena d’un correu. La meua germana, que li agraden els
bombers, aclama els valents soldats’.)

I així continua fins a

Ma bell’mère au p’tit trot,

Galopait au bras d’un Turco.

(És a dir: ‘La meua sogra al trot galopava en braços d’un Turco = mercenari algerià’.)28

Més que no pas Anatole France, ¿no és Paulus (baionès de bona casa) qui va desmitificar
el fet bulangista? A ma casa, abans de 1914, si algú cantussejava «Gais et Contents», hom
ho feia en aquest sentit irònic.

5. CLARIVIDÈNCIA I PATRIOTISME A ESPANYA AL VOLTANT DE 1898

És, doncs, pel cantó dels humoristes, de la premsa satírica, que cal buscar la lucidesa. És
probable que els alts dirigents espanyols de 1898 fossen clarividents, i haguessen organitzat
el desastre per tal de negociar millor l’inevitable.29 Però això no s’ha de dir. En tota des-
colonització la premsa patentada, el vocabulari oficial, són més peremptoris com més
proper és l’abandonament. Com a revenja, un setmanari com La Campana de Gràcia, ja
citada, revela, davant la proximitat del drama, una forta consciència de les realitats, una
capacitat de denúncia sorprenent.

L’1 de gener del 1898, La Campana mostra una Espanya inquieta, escortada pel lleó-
símbol, i per un Sagasta un poc diabòlic; amb binocles observa Cuba coberta de núvols
negres: «Ai, ai, ai, diu la Campana, negre veig aquest principi d’any»; «¿I què vols que hi
faci, filla meva?», respon Sagasta. Un poc abans, quan el general Weyler es vantava d’una
«quasi-pacificació» de l’illa, La Campana el mostrava amb una llanterna a la mà, buscant
insurrectes sobre el sòl de la manigua, mentre que per damunt del seu cap cada branca
d’arbre duia una càrrega de negres amenaçadors, amb el machete a la mà.30 Finalment, el
30 d’octubre de 1897, Weyler, cridat des de Cuba, s’acomiada, en la primera plana de La
Campana, d’un exèrcit d’esquelets. La censura existia. Un hom es veu temptat d’atorgar-li
una benevolència calculada.

La crítica de La Campana era, al capdavall, social. Les masses representades només
tenien un crit: «¡Tenim fam!, ¡pa i treball!», dit també en castellà: «¡Tenemos hambre!, ¡pan
y trabajo!»32 En un altre número, es veuen dos compartiments de tren: en primera clase,
elegants senyors i senyores «van» a passar l’estiu a la mar, i somien camps d’esports; en
tercera, espectres amb la roba a péntols «tornen» de passar l’estiu a Cuba. Somien hospitals
i cementeris.33 Ara bé, La Campana no s’adreça als obrers, als proletaris. La lligen els
artesans, els botiguers, els empleats, entren ganes de dir els sans-culotte. La seua ideologia
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seria més aviat jacobina. I, per tant, patriota. L’enemic és l’enemic: l’insurrecte cubà és un
«salvatge»; el ianqui, un porc gros amb copalta (se sap, tanmateix, que té bons cuirassats).34

És cert que a aquests dos espantalls exteriors s’afegeixen dos enemics interiors: el torero
adulat, el monjo ventrut; frivolitat i superstició arruïnen «la pàtria».35 És el model «radical»;
quan es declara la guerra, es crida «A les armes, ciutadans!»,36 la Llibertat llança la torxa en
les aigües del port de Nova York perquè ja no n’és digna37 i els mariners de Cavite criden
«¡Viva España!» mentre s’afonen entre les onades.38

Però, ¿quants «ciutadans» espanyols eren accessibles a aquesta doble ideologia: patriò-
tica i crítica? Les escoles religioses transmeten de segur les velles imatges: imperi, sacrifici
per la bandera, unió de l’Espasa i la Creu –però no pas llibertat i democràcia. L’escola
oficial no devia anar gaire lluny d’aquesta actuació. Però, sobretot, quants espanyols no
anaven mai a escola! Quina diferència amb la França de Jules Ferry! No n’és l’única. El
problema del servei militar és més important.

6. SERVEI MILITAR OBLIGATORI = DEMOCRÀCIA?

Agafem un número més de La Campana (23-10-1897): aquesta vegada, en primera plana,
la pàtria s’identifica amb la Justícia. En les seues mans l’Espasa ja no s’ajunta amb la Creu,
sinó amb la Balança. S’asseu tutelarment entre el palau i la barraca, entre la granja i la
fàbrica, per damunt de la porta austera de la caserna, on convida a entrar, amb un gest
maternal, una desfilada ingènua de gorres, canotiers, bombins, copaltes, barretines catala-
nes i feltres andalusos. Alguns obrers arriben amb bicicleta; un elegant, sobre un tílburi.
Cap sotana (no es diu, com a França, «les curés sac au dos», potser hom recorda encara les
guerres carlistes). Però totes les classes, totes les regions són allí. Al damunt, una llegenda:

Fora redencions! Cumpleixis la Lley!... Tant espanyols son els pobres com els richs, y tots venen

personalment obligats a la defensa de la Patria.

S’acaba d’aprovar una llei que institueix el servei obligatori. Si hem de dir la veritat, li
costarà molt de temps consolidar la imatge. I, de tota manera, a l’octubre de 1897, ja era
massa tard. Però l’Espanya de 1898, com la França de 1871 en avant, estava destinada a
preguntar-se: ¿com emprendre una guerra, com predicar el sacrifici per la pàtria, si tothom
no és soldat?

El problema històric general del servei militar com a fet social ha estat plantejat admira-
blement per una historiadora catalana, Núria Sales.39 Quant a França, Espanya, Bèlgica, i
fins i tot Amèrica. Hom s’adona que la burgesia del segle XIX, en la persona de Thiers, deia
ben clar devers 1848: cap persona activa i proveïda d’alguns mitjans, ni que siguen mo-
destos, perdria el temps sent soldat. Aquest ofici improductiu pot i ha d’estar reservat a les
capes més baixes del proletariat, i el seu tarannà imposat amb el temps necessari perquè
resten al marge de la societat. D’aquí el servei llarg, de molts anys. De cada edat s’extrauran



100
a sort aquells que hagen de marxar. Però qui podrà pagar es «redimirà», o es pagarà un
«substitut» entre la gent sense mitjans. El sistema va funcionar bona cosa de temps a França
però no a Alemanya, i la desfeta francesa de 1870 li serà atribuïda no sense raó. A Espanya,
encara funcionava a la fi del segle, i Espanya no havia estat un país sense guerres: guerres
carlines, guerres del Marroc, de Cuba, de les Filipines. Com a fet social, la «redención a
metálico» i el «reemplazo» foren, doncs, uns factors històrics molt importants. Des del
1849 el general Evaristo San Miguel els definia així:

Así la ley de reemplazo, o, si se quiere, la contribución de sangre, es, al abrigo de las sustitu-
ciones, nada para el rico, muchísimo para el de fortuna escasa, y todo para el pobre, es decir para

el que tiene menos interés en defender la patria.40

Destacable anàlisi marginalista! 2.000 o 2.500 pessetes, ¿què són per a un gran d’Es-
panya, per a un banquer? Però, per a un pagès, un botiguer, en cas d’un mal any, o de
família nombrosa, pot significar l’endeutament, la ruïna. Resten, però, les assegurances,
que s’anomenen «mutualitats». No són gratuïtes. Tots els grans noms d’Espanya hi tenen
la seua «part», aparentment per caritat. De fet, durant la guerra de Cuba, els dividends
assoliran el 16 %! I, en les relacions socials de dependència –per exemple entre propietaris
i mitgers–, se sol trobar natural que el fill de l’amo siga substituït pel fill del dependent.
Ara bé, en cas de guerra, i també de malaltia, la taxa de mortalitat entre els soldats pot ser
d’un sobre dos. La copla confirma l’estadística:

Diez mozos a la quinta van,

de diez cinco volverán.

Això desmitifica singularment la «mort per la pàtria»:

Como saqué bola baja
y no hubo redención,

moriré, no hay solución,
como héroe de la Patria.

La literatura (això mereixeria un estudi) s’ha ocupat del tema del «substitut».41 En un
conte de Clarín (El sustituto), un gran terratinent va fer reemplaçar el seu fill pel d’una de
les seues mitgeres endeutades. El «reemplaçant» mor d’una malaltia al Marroc, cosa que no
dóna ni tan sols dret de pensió per a la mare. El «reemplaçat», neguitejat d’escrúpols, es fa
matar, sota el nom del reemplaçant, per tal d’assegurar aquesta pensió a la pobra dona. És
llastimós, poc versemblant. Allò que interessa per al nostre estudi de les morals i de les
ideologies és la descripció de les circumstàncies que porten el «señorito» Eleuterio a prendre
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la seua decisió. L’ajuntament del seu poble, amb motiu d’una festa en favor dels comba-
tents del Marroc, li va manar fer una oda. I és escrivint (penosament) els mots «sang oferta»
i «pàtria morent» com s’adona de colp de l’enormitat de l’enganyifa.42

Una altra novel·la (publicada sota el pseudònim de Sol Dado) conta una altra desmi-
tificació. Un «reemplaçat» conta els seus escrúpols al rector del seu poble, que el tranquil-
litza: el lloc d’un responsable social són les seues terres (és la idea de Thiers). Però quan, el
diumenge següent, el jove sent al mateix rector destralejar des de la trona contra els
desertors, decideix... posar una bomba a l’església! Aquesta temptació de terrorisme, en la
joventut benestant, davant certes hipocresies, no ens és gens estranya avui.

En la frase que hem citat del general Evaristo San Miguel sobre el reemplazo, els darrers
mots poden sorprendre: el «pobre» seria el «que menys interés té de defensar la pàtria».
Observem que la frase (per poc que ens hi fixem), és contemporània del discurs de Thiers
sobre el reemplazo, i també del Manifest de Marx (1848-1849): «els proletaris no tenen
pàtria». Encontre significatiu: és el moment que la burgesia confon tan bé pàtria i pro-
pietat, que considera que pot fer-los defensar tots dos alhora en un sol cos tancat per oficials
que enquadren una massa de soldats políticament inconscients.

És encara la reacció d’un Pablo Iglesias a l’inici de la guerra de Cuba:

...la riqueza que produce la Gran Antilla ¿la gozan los trabajadores? Los grandes empleos, los

puestos lucrativos que el dominio de ella proporciona ¿son para los productores? Pero, ¿y la
Patria?, nos dirán estos señores... ¡Callad, farsantes! Para vosotros, sí, que no estimáis por tal el
territorio en que habéis nacido, sino las casas de que sois propietarios, las fábricas que explotáis,
o las acciones que poseéis...

Hi hauria, doncs, un patriotisme legítim –amor al lloc de naixença– i un patriotisme
d’interessos. Però, després de la desfeta, el mateix Pablo Iglesias escriurà:

En estos años de catástrofes y desdichas para nuestro país... en los immensos quebrantos que en
el año que acaba de finir ha experimentado nuestra nación... la burguesía española ha puesto

bien de relieve su inaptitud, su ignorancia y su imprevisión como clase dirigente...43

No es retrau ja a la classe dirigent el fet de dirigir sinó de dirigir malament un conjunt la
desfeta del qual revela les solidaritats.

Només és que, abans i durant la guerra, aquestes solidaritats eren mal percebudes.
¿Com s’hagués gosat, a propòsit dels emprèstits de guerra, imprimir o pronunciar, donat el
sistema militar imperant, frases com aquestes?:

Sobra el patriotismo y no escasea el dinero. Quien ha dado 300.000 hijos, ¿cómo no va a dar

400 millones de pesetas?
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En la ocasión presente ha dado prueba nuestra nación querida no sólo de que sabe sacrificar sus

vidas por la integridad del territorio y la honra de la patria, sino que también cuando llega la
ocasión pone a disposición del gobierno sus haciendas e intereses. Dos consecuencias se tocarán
muy pronto del empréstito: la elevación de nuestro crédito en el extranjero, y el descenso de los

cambios, consecuencias que han de producir inmensos beneficios al comercio y a la industria.

Així parlava el senador vitalici J. M. de Semprún a l’eixida del banc on acabava de
subscriure un paquet d’obligacions. S’arribava fins a perpetuar la memòria dels subscriptors
amb plaques commemoratives i noms de carrer. Cosa que feia dir als cançonetistes, als
periodistes:

Hoy en todo momento
los pobres, la gentuza, la morralla,

dan su sangre en los campos de batalla
y los ricos su oro
al seis por ciento.

Hom preguntava encara si els que oferien llur vida ho feien de manera «amortitzable»,
per acabar-ho d’adobar:

porque si los ricos no se baten y son patriotas, cobran y son desinteresados, negocian y se hacen
ilustres ¿qué diablo les queda a los pobres?44

Així, de cara a la desigualtat davant la mort, l’humor no pot ésser més que estrident, i
l’èmfasi patriòtic es desmonetitza.

Però la injustícia en el sistema militar té efectes sens dubte molt més greus encara: el
país, si té compassió pel dissortat soldat, no s’hi pot identificar. Els mateixos anarquistes,
encara que denuncien el reemplazo com una forma d’esclavitud proletària, no veuen un
camarada en el soldat. No treballa. Està a les ordres. I si la Guàrdia Civil, a Espanya, estal-
via a la tropa regular la part més dura de les tasques de repressió, s’esdevé que l’exèrcit
intervé en les lluites socials, com ho havia fet en les guerres civils del segle XIX.

Fóra, doncs, interessant, per a un estudi psico-sociològic, de fixar la cronologia d’alguns
eslògans. Enfront de les hecatombes colonials, les manifestacions populars, els diaris
socialistes digueren primer de tot: «¡Que vayan los ricos!»; després la fórmula preferida
esdevingué: «¡O todos o ninguno!»; més pròxima a la idea «exèrcit = nació».

Però cal preguntar-se, aquesta vegada, no ja si les crides patriòtiques des de dalt arriba-
ven veritablement als elements populars, sinó més aviat si les aspiracions populars a la
igualtat són compartides en els nivells superiors, en particular entre els intel·lectuals. Hem
notat la sensibilitat literària al problema moral del sustituto. No trobem, com a contrapar-
tida, cap bona anàlisi política del problema militar. Un jurista tan eminent com Gumer-
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sindo de Azcárate, alta consciència dels republicans, quan parla de l’«Exèrcit», l’endemà de
1898, no pensa en ningú més que en els generals, en els oficials, mai en els soldats. I don
Francisco Giner de los Ríos, el gran «reformador» pedagògic i espiritual, quan, després de
la derrota, fa un catàleg dels problemes d’Espanya i dels remeis que s’hi proposen,
anomena, a propòsit dels projectes de servei obligatori:

...la servidumbre –que no servicio– militar, en que, a lo sumo, no ven otro mal que la redención

a metálico, ni otra reforma que extendernos a todos el yugo.45

És un refús implícit (o com a mínim una reculada) davant del rol possible de «l’oficial
de reserva», de l’enquadrament de l’exèrcit per part de la petita i mitjana burgesia instruïda,
sistema aplicat primer a Alemanya (sense perjudicis per al cos aristocràtic dels oficials de
carrera) però del qual França descobrirà, al voltant de 1900, una forma més democra-
titzada.

No s’ha de creure, però, que aquest descobriment haja esta fàcil. Les lleis militars fran-
ceses successives, estenent progressivament el servei a tothom, després fixant-ne diverses
durades, no s’imposaren sempre sense lluites. I l’affaire Dreyfus, les repercussions del qual
en el carrer culminen el 1899, pogué crear a França un autèntic clima de guerra civil. Una
formidable mobilització passional al voltant del complex pàtria-exèrcit-tradició catòlica-
antiparlamentarisme (cal afegir-hi, ai las!, antisemitisme), intentà d’assimilar «l’honor de
l’exèrcit al manteniment d’un judici militar convençut, tanmateix, d’haver condemnat un
innocent». Però la reacció fou eficaç: el poder en el seu lloc, refermat sobre una àmplia
opinió intel·lectual i popular, depurà els quadres de l’exèrcit i els doblà amb quadres de
reserva bastant nombrosos per afrontar l’eventual crida de milions d’homes «sota les
banderes». Així es preparà, més inconscientment que conscient, car les lluites violentes
continuaren, la fusió exèrcit-nació que el 1914 verificarà.

7. FRANÇA ENTRE 1900 I 1913: UNA VETLA D’ARMES

A partir de 1904-1905, Europa cedeix a la impressió de la fatalitat de la guerra. La men-
talitat de «gran potència», de la qual hem anotat algunes expressions, obliga a sentir-se
«preparats». Això no crea forçosament unanimitats interiors. A França, els enfrontaments
polítics esdevenen, al contrari, tant més violents com més voluntàriament se situen en
relació a aquest perill. Un nacionalisme hereu de les tradicions bulangista, antirepublicana,
antidreyfusiana, denuncia com a perills majors les febleses del parlamentarisme, l’antimili-
tarisme dels sindicats, la Internacional Socialista, i fins i tot l’antipatriotisme del cos d’edu-
cadors (la qual cosa és el súmmum quan es coneix el catecisme difós massivament per l’es-
cola «comunal»). No és inexacte, no cal dir-ho, que la sensibilitat anarco-sindicalista dels
obrers, aleshores triumfant, i que determinats corrents socialistes (els guesdistes, Sembat,
la minoria baladrera de Gustave Hervé), tradueixen llur inquietud davant del clima inter-
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nacional amb clams contra els «provocadors de guerra» i les polítiques d’armaments. Jaurès
diu i creu que «el capitalisme porta la guerra com els núvols la tempestat». Cerca desespe-
radament allò que la podria evitar. I així esdevé el blanc preferit de les acusacions que el
convertiran en la primera víctima de l’estiu del catorze. En aquest caos ideològic és im-
portant de distingir les contradiccions aparents, les convergències profundes.

Un Maurras elabora llavors la seua teoria del «nacionalisme integral»: el seu error –que
explicarà el seu deplorable final– fou de fundar-lo sobre el principi del «polític primer»,
que tendeix a confondre fet nacional i fet estatal. Per a Maurras, la nació, «representació
abstracta d’una forta realitat», només pren força des de dalt («les majories segueixen»). Una
reconstrucció històricament molt discutible de l’antic règim francès el mena llavors a
identificar nacionalisme i principi monàrquic. Converteix la República en la seua bèstia
negra. Això li val la clientela de les forces provincials més decaigudes i de l’oposició
estudiantil més frívola.

Maurice Barrès, a qui el seu passat bulangista i les seues nostàlgies loreneses («la terra»,
«els morts») designaven com un altre «cap pensant» del nacionalisme en aquell començ del
segle XX, feia, però, una objecció a Maurras:46

No date la història de França en un segle, però no puc desconèixer els seus períodes més recents.
Ells han disposat els nostres conciutadans de tal manera que reserven per al principi republicà
aquelles potències de sentiment que altres nacions atorguen al principi d’herència, i sense els quals
un govern no pot subsistir.

I un tercer místic del nacionalisme dels mateixos anys, eixit, cal dir-ho, de les files
socialistes i dreyfusianes, Charles Péguy, va més lluny: històricament millor inspirat que
Maurras, veu el més clar afermament del nacionalisme modern en la República una i
indivisible del 93:47

Estic per la política de la Convenció nacional contra la política de l’Assemblea de Bordeus, estic
pels parisencs contra la ruralia, estic per la Comuna de París, per una Comuna i per l’altra,

contra la pau, estic per la Comuna contra la capitulació, estic per la política de Proudhon i la
política de Blanqui contra l’horrend petit Thiers...

Ja se’n sap el corol·lari:

No cal dissimular que la política de la Convenció Nacional és Jaurès en una carreta, i un redo-

blament de tambor per tapar aquesta gran veu.

Jaurès, així i tot, qualssevol que hagen estat el seu llenguatge i les seues esperances
(¿però, realment, en tenia?) quant a la possible acció de la Internacional Socialista, és l’únic
francès que s’ha plantejat de veres la qüestió: ¿en quines condicions un grup nacional
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s’identifica amb el seu exèrcit? El 1910, en L’Exèrcit nou, llibre dens i farcit d’anàlisis
històriques, però també técniques (que va interessar més d’un militar d’ofici), escrigué:48

¿Com dur al més amunt del tot, pel que fa a França i al món incert que l’envolta, les ventures de

pau? I si, malgrat el seu esforç i la seua voluntat de pau, és atacada, ¿com dur al més amunt les
ventures de salut, els mitjans de victòria?

Així, el traïdor potencial de Maurras i de Péguy, preveu en realitat el que havia de passar
l’agost de 1914; perquè, d’ençà que es declara una guerra, ¿qui no se sent atacat, amenaçat
en les pròpies fronteres? Ja ho hem comprovat respecte a l’Espanya de 1898. Prompte les
tesis de Jaurès, i l’adhesió dels seus deixebles a la «Unió Sagrada», seran considerades, per
les fraccions socialistes revolucionàries, com un alta «traïdoria», però devers el proletariat.
És cert que, entre el deure immediat de la «defensa nacional» i l’esperança més llunyana
d’una possible revolució, Jaurès va escollir:

Mai un proletariat que haja renunciat a defensar, amb la independència nacional, la llibertat del

seu propi desenvolupament, no tindrà el vigor de tombar el capitalisme; i quan haja acceptat
sense resistència que el jou de l’invasor ve a sumar-se sobre el seu cap al jou del capital, ni tan
sols tindrà valor per alçar el front...49

La veritat és que pertot arreu on hi ha pàtries, és a dir grups històrics que tinguen consciència de llur
continuïtat i de llur unitat, tot atac a la llibertat i a la integralitat d’aquestes pàtries és un atemptat
contra la civilització, una recaiguda en la barbàrie.50

És el llenguatge que triomfarà a França durant quatre anys de guerra, mentre que a l’est
d’Europa, la hipòtesi revolucionària serà acceptada victoriosament (i a quin preu!).

Hom pot preguntar-se, nogensmenys, si la «nació armada» de Jaurès no era una siste-
matització intel·lectual, un eixamplament teòric d’alló que la Tercera República («bur-
gesa», és veritat) havia instintivament, empíricament, realitzat, mitjançant el binomi escola
pública-servei militar obligatori. Sobre aquest, Jaurès escrivia:51

Car, si, per por de ser empleats en la política burgesa, el proletariat i la democràcia socialista
refusaven de fornir quadres al nou exèrcit, la lògica exigiria que combatessen tota institució de

servei militar universal i que deixaren, bé a les tropes soldades, bé als contingents africans, bé a
una guàrdia civil burgesa, amb tota la responsabilitat de les intervencions repressives en els con-
flictes socials, el monopoli formidable de la força armada. Però tot l’instint, tot el pensament de

la classe obrera, en qualsevol país, va en sentit contrari. Pertot arreu, els obrers, els socialistes,
demanen el servei militar per a tothom. Així com no poden admetre que la burgessia siga dis-
pensada, pel privilegi dels diners, de la seua part de fardell, no admetrien tampoc que la classe

obrera fos exclosa de l’exèrcit com els ilotes a Esparta o els esclaus a Roma, i que la classe burgesa
dominara, com una fortalesa eriçonada de fusells i de canons, un vast proletariat dispensat i servil.
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Aquest text aborda un darrer punt: l’exèrcit com a força repressiva. A França, al voltant

de 1900, diversos incidents sagnants oposaren soldats i obrers. Però, el 1907, en la regió
vitícola meridional, de tradició republicana, en haver pres una marxa amenaçadora
immenses manifestacions contra una misèria conjuntural, hom envià contra elles el 17è.
regiment d’infanteria, de Besiers, el reclutament del qual era regional. Els soldats confra-
ternitzaren amb els camperols. Clémenceau, ministre de l’Interior, ho sancionà, però
n’extragué la lliçó: calia evitar la repressió per mitjà de la tropa. Així i tot, s’ha de cercar
una lliçó més subtil, una vegada més, en una cançó: Montéhus, cantautor contestatari,
anarquitzant, antimilitarista, però capaç de barrejar, pruïja de coherència, totes les sensi-
bilitats populars, llançà uns cuplets famosos:

Salut, salut à vous,
Braves soldats du Dix-Septième...52

Això es cantava encara en els anys vint, trenta, quaranta i tot, com a signe antimilitarista
per excel·lència, perquè és una salutació a una rebel·lió sota les armes. Tanmateix, la cançó
també deia:

La patrie, c’est d’abord ta mère,

Celle qui t’a donné le jour...
On ne se tue pas entre Français...
Comme nous tous, vous aimez la France,
J’en suis sûr, même vous l’aimez bien,

Oui, mais, sous votre pantalon garance,
Vous êtes restés des citoyens.

La qual cosa prepara la conclusió, la tornada:

Salut, salut à vous,

À votre geste magnifique,
Vous auriez, en tirant sur nous,
Assassiné la République.

Un antimilitarisme patriòtic i republicà (o un patriotisme republicà capaç d’anti-
militarisme), aquest és, potser, el secret de l’unanimisme de 1914. Jules Romains, Gaston
Bonheur, descrigueren l’espectacle estupefaent que pot ser una «mobilització general».
Amb els seus desgavells, el seu caràcter de «tropa de còmics». Després de tot, diu Gaston
Bonheur, són els soldats de Courteline els qui guanyaren la Marne.53 Amb Péguys i
Psicharis, sens dubte, com a capitosts, però amb quants de mestres Clanricard i capitans
Hurluret!54



107
8. ESPANYA L’ENDEMÀ DE 1898: UNA NACIÓ PROBLEMATITZADA

El contrast entre Espanya i França, entre 1898 i 1913, prové evidentment del fet que
França se sent instintivament a la vespra d’una guerra nacional, mentre que Espanya, sense
cap amenaça probable sobre les seues fronteres, es troba, l’endemà d’una desfeta colonial,
conscient, alhora, d’un passat gran i descontenta del seu present. De resultes d’això hi ha
distorsions en la imatge d’Espanya, entre classes socials, entre construccions intel·lectuals i
entre regions.

Fins «els regeneracionistes» més apassionats, l’endemà de 1898, admeten que la causa
colonial no havia estat popular: un d’ells, invocant una enquesta personal, afirma que els
pagesos castellans, en el decurs de la guerra de Cuba, solien dir: «els insurrectes tenen raó»55

(cosa que ni els mateixos diaris socialistes gosaven fer). Sens dubte les jovencelles de la
bona societat continuaven sent educades en el culte conjugat de la Verge i la Bandera,56

però això podia desembocar en singulars malentesos: a Barcelona, el 1909, hi ha un embar-
cament de reservistes cap al Marroc, amb distribució, i tot, de rosaris i d’escapularis per
part de les dames padrines,57 el qual va desencadenar la Setmana Tràgica i les seues vio-
lències anticlericals. Després de les decepcions i els abandonaments de 1898, l’empresa
marroquina no tingué ni tan sols el costat dels intel·lectuals que, en els anys vuitanta,
havien preconitzat, seguint la moda de l’època, la via «africanista», colonial.

La desfeta va revelar les febleses internes del país. Hom es pregunta, com al segle XVIII, si
no és la mateixa Espanya la que caldria «colonitzar», és a dir, repoblar, revalorar. En aquesta
direcció destaca un cap de fila: Joaquín Costa, el «gran aragonès», que crea una mística de
la irrigació, de la reforestació. El castellà Macías Picavea, autor d’un autèntic tractat
«regeneracionista», mostra en una novel·la un heroi desinteressat per la causa del riego, que
sucumbeix com a màrtir davant la incomprensió dels seus.58 En el vocabulari «costià» la
patria juga un gran paper: «El arbolado y la patria», «El suelo de la patria y la redención del
agricultor»... Los males de la patria59 es deia el llibre precursor del geòleg Lucas Mallada, del
qual destaca sobretot que el 40 per cent de les terres espanyoles eren inutilitzables, i només
un 10 per cent fèrtils: punt de partença d’un pessimisme bastant perillós, per al qual totes
les desgràcies tenen una explicació senzilla: Espanya és pobra. Observem que si un estran-
ger subratlla aquesta infertilitat, aquesta aridesa, solleva sovint reaccions irritades.60 Pessi-
misme d’ús intern, susceptibilitat epidèrmica davant els judicis d’enfora: tans són els efectes
més superficials, però no els menys característics, d’un desastre colonial, sofert en el mateix
moment de l’apogeu del fenomen imperialista. S’advertí poc que l’economia no s’afonava
i que el règim polític resistia. Perquè el poder exterior havia estat posat en dubte, la coin-
cidència estat-nació també fou qüestionada. Espanya esdevingué problema.

¿Traurem conclusions per a una pàgina més sobre «la generació de 1898»? La pretensió
pot semblar absurda. El silenci també ho seria. «Estat», «nació», «pàtria», «Espanya», ¿qui
els ha tractat millor –o, en tot cas, tractat més abundosament (implícitament, explícita-
ment)– que aquells espanyols «de 1898»?
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Recentment, s’ha insistit molt sobre llurs opinions, «de joventut», les que precedeixen

(i preparen) la crisi de consciència del «desastre».61 Poc ens importa ací saber si, entre 1894
i 1897, Unamuno fou «marxista» o Azorín «anarquista» en el sentit doctrinal dels termes.
Però, quan Azorín, per tal de relegar els seus primers librillos al rang d’«alegres pecadillos
de juventud» parla d’una «época de liquidaciones y confusiones en que cada español
dudaba de todo y se irritaba con su duda»,62 qualifica bé un moment d’història, que, si no
desmenteix el mot «pecadillos» (quin conservador no ha estat «esquerrà» en la joventut?)
fa, com a mínim, dubtar del seu qualificatiu d’«alegres». Perquè la crisi espiritual ha estat
greu. Bastant perquè un Unamuno o un Maeztu hagen pogut preguntar-se, el 1895, si no
calia desitjar per a Espanya una invasió, o, almenys, una derrota.63 Unamuno invoca
l’exemple de Renan (o de Jeremies!) i admet que a França «sirvió la paliza del 70 de ducha
que hiciera brotar y secarlse las corrupciones del Segundo Imperio».

Les seues reflexions «en torno al casticismo», que acompanyen els primers mesos de
1895, llancen estranyes resplendors sobre aquella fi de segle. «Unamunesques», per des-
comptat: «monodiàlegs» fets d’arguments contradictoris, successivament retrets a interlo-
cutors imaginaris. S’hi descobreix, per exemple, la hipòtesi que jo esbossava fa un moment
sobre la correlació entre tensions imperialistes i terrorisme minoritari:

Piden un nuevo Napoleón, un gran anarquista, los que tiemblan de las bombas del anarquismo,

y mantienen la paz armada, fuente de él.64

S’hi troba el pessimisme geogràfic eixit de Mallada:

Vivimos en un país pobre, y donde no hay harina todo es mohina. La pobreza económica explica
nuestra pobreza mental... Pocas verdades más hondas que la de que en la jerarquía de los fenó-
menos sociales los económicos son los primeros principios: los elementos.65

Aquest economicisme elemental (si ve de Marx, és d’un Marx molt mal comprès) pre-
para els futurs viratges: si la pobresa està lligada a la natura i determina el conjunt de l’ésser,
¿per què no esdevindria virtut?

Més interessant encara de seguir, entre 1896 i 1906, és la sèrie d’articles d’Unamuno
on apareixen, des del títol, els mots «crisi», «patriotisme» i «pàtria».66 El primer (1896) és el
més estrany, perquè també ell juxtaposa resplendors i enlluernaments.

Sobre la «desdichada guerra de Cuba» les denúncies són clares: mentides de la «patrio-
tería hipócrita», abisme entre la veritat oficial i allò que es diu baixet, absurdes invocacions
a la «condenada historia», i a la «pobre honra nacional», l’antiga formulació espanyola de la
qual («defenderla y no enmendarla») irrita Unamuno, tot i que només és el «right or wrong»,
esdevingut credo de l’època. Afegim-hi que Unamuno té llavors trenta anys. Les seues dites
ja no són «pecats de joventut». Els problemes que el preocupen són els problemes de fons,
els mateixos que el nostre assaig comparatiu intenta d’aclarir.
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Unamuno, per exemple, prova de distingir entre pàtria-intuïció i pàtria-concepte.67 I

creu percebre que la voluntat de «casar-les», que la «pressió coercitiva i bàrbara» per im-
posar aquesta confusió deriva dels interessos de classe.68 És una via possible cap a una anàlisi
(que seria auténticament marxista) de la fusió alienadora entre pàtria, nació i estat en el
nacionalisme burgès. Però la descoberta s’explota malament: aquell «interès de classe» que
fundaria «el patriotisme dels grans grups histórics» seria el dels landlords, dels «feudals», la
qual cosa faria remuntar el nacionalisme a una concepció «patrimonial» (no és del tot fals,
però concerneix a un altre temps). Una altra suggestió: el patriotisme del pagès, el del «rin-
cón natal», reposaria sobre fets, mentre que el patriotisme de gran puixança reposa sobre
esdeveniments.69 És la intrahistòria contra la història, el sentiment profund dels silenciosos
contra el soroll de les batalles i dels herois. Però Unamuno manifesta un dubte –que ni jo
mateix li retrauria, perquè l’he experimentat massa voltes– davant la dificultat major,
aquella on s’han estrellat Polantzas i Althusser:70

No se sabe bien lo que de sí puede dar la conjunción espontánea y libre de elementos honda y
puramente históricos con elementos conceptuales.

Història pura? Això és, diu Unamuno, la pobresa d’un Roscher (ací la referència a Marx
és probable).71 Teoria pura? Això és: «el solo sentido abstracto en los jacobinos del indivi-
dualismo manchesteriano», fórmula estrambòtica que subratlla –sense aclarir-la– la contra-
dicció fonamental en l’aparició del capitalisme: individualisme total en l’interior de les
fronteres, bloc dels interessos «nacionals» enfront de l’estranger.72

Marx, afegeix Unamuno –i en aquest punt l’ha comprés bé–, seria l’únic esperit que ha
intentat l’aventura d’aplicar a la «doctrina estàtica» (entenguem la teoria pura en matèria
econòmica) el «sentit de la història». Un sentit de la història que no podria nàixer, com
testifiquen Hegel i Marx, més que en un país com Alemanya, «dividit en pàtries regio-
nals»:73 entenem, sens dubte, no sotmès encara al mite de la «pàtria-concepte», a l’abs-
tracció «jacobina».

En aquest punt del desenvolupament, davant de suggestions tan riques, la nostra curio-
sitat esdevé apassionada. Confesse que la conclusió ens decebrà:

Esperemos el sugir del verdadero patriotismo de la conjunción del hondo sentido històrico

popular, refugiado hoy, antes de las brutalidades del capital, en la región y el campanario, y el
alto sentido ideal que se refugia en el cosmopolitismo más o menos vago del libre cambio.74

Vet ací que retornem a la visió tan banal dels homes de bona voluntat de finals de segle:
legitimitat del lligam amb la terra, vaga esperança d’un esdevenidor pacífic fundat sobre el
postulat de les harmonies ricardianes; mentrestant, condemna dels egoismes d’estat que
Unamuno qualifica de «regionalismes proteccionistes», responsables d’una perillosa «pau
armada».
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Las guerras son un arma económica en que, consciente o inconscientement, pelean los

capitalistas de uno y otro bando contra los asalariados de las dos partes combatientes, un negocio
más... para salvar el resto de las bajas de dividendo.75

Recaiem en el vocabulari de Pablo Iglesias, de La lucha de clases de Bilbao, més propera
de Guesde que de Jaurès (no parlem de Lenin). Malgrat les seues agudes intuïcions i les
seues immenses lectures, l’Unamuno de 1896 és lluny d’haver resolt els problemes
plantejats entre «nació» i «socialisme».

Després del «desastre», després de 1900, unes altres reflexions d’Unamuno sobre la
«pàtria» respondran a uns altres delers d’actualitat, sempre en el sentit d’una denúncia del
«patriotisme» oficial o vulgar.

El 1904, la premsa espanyola s’indigna de veure com s’atorga l’arquebisbat de València
a l’exarquebisbe de Manila, Nozaleda, acusat de no haver estat, en els temps de la insur-
recció filipina, bastant «patriota», és a dir, bastant violent enfront dels insurgents. Una-
muno se n’aprofita per condemnar la identificació, massa «històrica» al seu parer, entre
catolicisme i causa espanyola. Perquè «tiene por carácter el catolicismo el no ligarse a
diferencias de nación ni pueblo».

El capellà no hauria de tenir pàtria. Convindria desnacionalitzar-lo, deixar de conside-
rar-lo com un ciutadà.76 L’argument parteix d’una visió elevada del catolicisme. Però és
l’any en què, a França, les congregacions són excloses del dret comú. La veritat, empentada
fins a la paradoxa, esdevingué polèmica.

El 1905, a propòsit dels militars, en ocasió de l’incident barceloní del Cu-cut:77 res no
autoritza un militar, diu Unamuno, a creure’s a priori més patriota que un altre ciutadà. ¿I
per què «donar la vida per la pàtria» fóra més gloriós en una batalla que no pas en una
pesada tasca quotidiana? Som lluny del catecisme escolar francès. I més de Péguy!

Tanmateix, el 1904-1905, anys que, en el món, marquen a tot arreu un viratge en les
interpretacions de la «qüestió nacional»,78 Unamuno creu haver fet, personalment, un pas
important, no cap a la confusió, sinó cap a l’harmonització entre «pàtria-intuïció» i «pàtria-
concepte». Per a ell, la «pàtria-intuïció» seria basca. Però, cada vegada més, alerta els seus
compatriotes contra un «bizkaitarrisme» tancat. Una «pàtria» ha de ser oberta, fins i tot
conqueridora. La seua preferència per una combinació entre l’amor pel país natal i el cos-
mopolitisme abstracte cedeix el pas a una preferència més propera a l’esperit del seu temps:
la pàtria-poder. La fascinació que sobre ell exerceix Castella és la dels grans horitzons, però
també la d’un gran passat de dimensions mundials. A causa del «desastre», Unamuno
comprén els homes –més nombrosos del que es pensa, diu ell– que comencen a «renegar
d’Espanya».79 És que veu en aquest renec l’aspiració a una comunitat més forta. Uns catalans
li digueren: «Espanya sotsobra, no volem pas sotsobrar amb ella.» Ell retruca: el germà
«més capaç», en una casa arruïnada, no diu «me voy de casa», diu: «se acabó, aquí mando
yo».80 És un llenguatge de pronunciamiento.
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Així, des del començ del segle XX, Unamuno se sent colpit, més que molts altres dels

seus contemporanis, per uns fets el futur dels quals en dirà l’abast: el fet basc, el fet català.
El primer li sembla que tradueix una voluntat d’acció, una manifestació de força.
Comprengué «l’Adéu, Espanya!» del seu amic Maragall.81 Percep la necessitat d’una millor
coincidència entre el lloc de les forces econòmiques i el lloc de les decisions polítiques. En
resum, li agradaria de veure Espanya entrant en el concert d’allò que abans anomenava
desdenyosament «els regionalismes proteccionistes».

Ja era ben tard. El 1906, Prat de la Riba erigia aquesta mateixa necessitat de cohesió
entre espai econòmic i espai polític, en teoria de la «nacionalitat catalana»,82 cridada a
realitzar, però a nivell de les «quatre províncies», la fusió entre pàtria-intuïció, concepte de
nació, aspiració a l’estat. Un Cambó, unint en ell la vocació d’home d’estat i la d’home de
negocis sembla per un instant encarnar la teoria. Se li objectà: «no podeu ser alhora el
Bolívar de Catalunya i el Bismarck d’Espanya». Era, realment, impossible. El fracàs ho
demostrà. Però, ¿què havia somiat Joaquín Costa, reclamant un «cirurgià de ferro», sinó
un Bismarck? ¿I què havia somiat Unamuno, sinó un català capaç de grans designis?

Allò que tots havien previst malament (incloent-hi Prat i Cambó), és la força que poden
prendre ràpidament, en certes circumstàncies, consciències de grup adormides durant molt
de temps. Mentre que l’Espanya castellana esdevé un «problema» per als seus intel·lectuals
i busca compensacions al «desastre» en l’exaltació dels seus paisatges, del seu passat, i fins i
tot de la seua pobresa, heus ací que Catalunya, per i per als seus poetes i historiadors, però
també per als seus artesans, els seus banquers, els seus pagesos, els mestres d’escola i els cape-
llans, és una persona que conegué la fortuna, la glòria, després la desgràcia, però que està a punt
de renàixer. Sabino Arana, primer simple partisà dels furs de la seua Biscaia, dóna al conjunt
de les províncies basques un nom, Euskadi; una bandera, la ikurriña; un origen, la
prehistòria. Així l’heretatge mobilitzador de les «nacions romàntiques»83 del segle XIX passa
a Espanya a les nacionalitats renaixents, a costa de la identificació entre «pàtria» i «estat».

He insistit en la complexitat dels processos sociopsicològics en l’Espanya dels anys
1890-1910. L’esclat literari de la «generació de 1898» ha entelat massa, sens dubte, aquesta
complexitat. «Andanzas» i «paisatgisme» en Unamuno, excursions a la història en Azorín,
«amor amarg» per Espanya que culmina en Machado, saboroses barreges de nostàlgies
carlines i d’utopies anarquitzants en un Baroja o en un Valle-Inclán: tot això és part d’una
brillant història espiritual, i de la «història d’Espanya» al capdavall.

Però és permés de preguntar-se: ¿en quina mesura Espanya en conjunt, per una banda
en el seu poble, i per l’altra en els seus quadres (exèrcit, clero, món polític, món econòmic,
instruments d’informació), és penetrada, o fins i tot colpida, per aquesta literatura? Hi ha
regions dissidents que escolten unes altres veus, hi ha els medis tancats, fidels a llurs an-
tigues imatges: petites aristocràcies provincials, o un proletariat en situació d’exili interior.
¿Com fornirien aquestes minories (la suma de les quals –no la fusió– fa la massa) els
«patriotes» segons el model dissenyat per Azorín?:84
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El ejemplar más acabado de patriotismo lo podríamos representar en un hombre que,

conociendo el arte, la literatura, y la historia de su patria, supiese ligar en su espíritu un paisaje o
una vieja ciudad como estado de alma, al libro de un clásico o al lienzo de un gran pintor del
pasado... ¿Cuántos serán los que lleguen a esta síntesis del alto patriotismo?

El signe d’interrogació final diu prou sobre el dubte que plana, en el mateix esperit
d’Azorín, sobre l’abast polític d’aquest patriotisme «elitista».

ALGUNES LLIÇONS D’UNA HISTÒRIA COMPARADA

Tot comparant, en els llindars de dos segles, Espanya i França, hem notat contrastos evi-
dents, en el si d’un clima general comú.

França, desfeta, amputada d’un fragment de territori, es dividí en línies de ruptura so-
cials i espirituals alhora, pel que fa als mitjans de continuar sent «potència» i d’afrontar una
guerra (cada volta més probable) amb possibilitats d’una revenja, de fet sempre desitjada.
Dubta entre la crida a les continuïtats seculars, a les tradicions llunyanes (monarquia,
religió, exèrcit) i la crida a un passat més recent, revolucionari, però que, fundat sobre la
llibertat i la igualtat, afecta, per mitjà de l’escola i la caserna obligatòries i comunes, tots els
ciutadans. Si el patriotisme és «intuïció» de grup –ho és; ara, el problema és saber a quin
grup, a quin territori s’aplica– és clar que l’evolució de la Tercera República el va concen-
trar sobre l’estat-nació, i va lligar la idea de «seguretat» a la idea de «rang» entre les «potèn-
cies». Fins en ple any 1914, hi hagué homes que denunciaren, tanmateix, la república
parlamentària com una deu de feblesa per a la nació, i uns altres la ideologia patriòtica com
el pitjor dels enganys socials. Però la impregnació dels esperits per la moral que unia la idea
de pàtria a la de la República se la va emportar. Aquest triomf de la «ideologia dominant»
(o de la «república burgesa») pogué ser, més avant, lamentat o criticat.85 L’historiador cons-
tata. I, si pot, analitza.

L’Espanya de la fi del segle XIX es va trobar en una situació ben diferent. Sense cap
amenaça en les fronteres. La Guerra de la Independència ja llunyana, va costar cara, però
reeixí. Ara bé, la transformació sòcio-política del país, iniciada a Cadis, es va fer, a colps, en
les lluites. I l’exèrcit es forjà per i per a les lluites. La pèrdua en 1810-1825 de la quasi
totalitat de l’imperi colonial, farcit de conseqüències materials, no té grans repercussions
morals: la «partició del món» no era encara a l’ordre del dia i les nacions hispàniques alli-
berades no havien passat a mans estrangeres. És només just al mig del segle, en una primera
topada amb el Marroc,86 que la fibra patriòtica fou sol·licitada, pel poder i per la premsa. I
Espanya, en aquest aspecte, es posà ràpidament al to d’Europa. Ara bé, la dissort volgué
que a la fi del segle, en ple deliri imperialista mundial, les darreres colònies reclamassen la
seua independència, amb l’ajut (interessat) dels Estats Units. Parlant clar, la impressió de
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«desastre» nasqué sobretot del caràcter espectacular de les dues desfetes navals, i d’un
ambient internacional del tot abocat cap a la partició colonial.

Perquè no hi haguera hagut a Espanya, en aquesta ocasió, risc de divorci entre el discurs
oficial i la sensibilitat pública, hauria calgut una participació més vera de la massa en les
decisions polítiques, un servei militar obligatori i igual, una escola pública materialment i
ideològicament equipada. La decepció patriòtica no se’n ressentí menys. No arribà al so-
bresalt revolucionari. El sistema polític resistí, però criticat per uns, abandonat pels altres,
en nom de projectes diversos, sovint somnis incoherents: vel·leïtats insurreccionals, pas-
sions religioses, transferència de les sensibilitats patriòtiques a les antigues entitats his-
tòriques (catalana, basca), «amor amarg» i adhesió elitista inspirada per Castella a una gene-
ració d’intel·lectuals. Finalment, és en la seua estructura d’estat-nació que Espanya és
qüestionada. El drama del fracàs republicà i de la guerra civil està com a germen en el seu
fracàs com a estat-potència en el si del món «de rapinya» de 1898.87

Però tot açò pot suggerir unes altres perspectives. Espanya, que sovint és considerada
endarrerida respecte a Europa (perquè hom pensa en el seu segle XIX econòmic), pot apa-
rèixer, en altres aspectes, avançada sobre el moviment històric, per causa del seu passat.
Primera potència política que es va constituir en imperi mundial, objecte secular d’enveja,
per despullar al primer símptoma de feblesa, va sofrir la primera una «descolonització» que
s’acabà en el precís moment en què els seus veïns es creien instal·lats per segles en llurs
«imperis». Un mig segle més tard, aquells imperis es dissociaren. I res no s’assembla tant a
la guerra de Cuba com les «brutes guerres» franceses del Vietnam i de l’Algèria. Qües-
tionades des de dalt per les temptacions supranacionals, i, des de baix, per la reivindicació
de les identitats ètniques (la «intrahistòria» contra la «història»), les antigues nacions-estats
són dutes a repensar llurs estructures. L’Espanya dels anys 1980, a la recerca d’un nou
equilibri entre les seues «autonomies», prefigura sens dubte el que pot esdevenir-se demà al
Canadà, a Bèlgica, potser a França o a la Gran Bretanya. En matèria de joc entre pàtria-
intuïció, nació-concepte, i estat-poder, més val sempre mirar cap avant que mirar cap
arrere. Si no li manca imaginació, Espanya pot aclarir-nos el camí del segle XXI. ❐
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Senyores, senyors,

Els amics que m’han fet l’honor d’encarregar-me el tradicional discurs de gràcies dels
Jocs Florals han afegit a llur demanda, una exigència que m’omple, al mateix temps, de
joia i d’inquietud: han desitjat que jo us parli en català.

Aquesta confiança m’honora, i tinc l’obligació de respondre-hi, per reconèixer un
deute: és en Catalunya, en la Catalunya treballadora, emprenedora, creadora, activa, que
s’ha inspirat, des de fa quaranta anys, tota la meva vocació d’historiador, i a qui dec d’ocu-
par demà, en aquesta mateixa casa de la Sorbona, una càtedra d’història econòmica de
gloriosa tradició. Endevinareu que aquesta coincidència té per a mi un sentit commovedor.

Però el meu goig no és exempt de preocupació. Muntaner mesurava l’assimilació dels
catalans d’adopció a la manera amb què parlaven el català. Deia que Roger de Llúria
parlava «lo pus bell catalanesc del món». I temo d’ésser ben poc digne dels Jocs Florals que,
per definició, són la festa de la llengua, l’exaltació d’aquesta llengua, com a signe
fonamental de l’existència d’una cultura, i d’una pàtria.

M’ha ocorregut, fa molt temps, d’escriure que la renovació i la conquesta de la llengua
catalana, en els segles XIX i XX, havia seguit, i no precedit, la renaixença del sentiment de
comunitat, la restauració plena del patriotisme dels catalans. La data dels primers Jocs
Florals –1858– sembla que no em donaria la raó. Alguns amics m’ho han dit, i segueixen
fidels a la tradició que fa de la llengua, de la conservació de la llengua, no solament la
condició, sinó la font mateixa de les permanències nacionals, i dels sobresalts de consciència

Discurs en els Jocs Florals
de la Llengua Catalana (París, 1965)

Pierre Vilar

Text inclòs al llibre d’Àngel Castanyer i Rausell Els valors dels vençuts. De Foios a París passant per Barcelona
(Pagès editors, Lleida, 2003).
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dels catalans, segons la fórmula mistraliana que André Chamson, ara fa sis anys, no va
mancar de recordar en aquest mateix lloc:

Car de mourre bourdoun qu’un pople toube esclau

Se tén sa lengo, tén la clau
Que di cadeno lou dellieúre...

Això és veritat. Però una clau, després de tot, no és més que un instrument. I un instru-
ment no es mou per ell mateix. Una llengua no seria capaç de trencar cadenes, si no fos
animada per una gran voluntat, tan instintiva com conscient, tan popular com sàvia, tan
col·lectivament mantinguda en l’exercici de cada dia, com encarnada individualment en
les obres grans. I és l’existència de tals voluntats col·lectives la que constitueix el problema
sociològic, el problema per a l’historiador.

En realitat es pot pensar que en aquesta controvèrsia entorn de la cronologia de la
Renaixença, tampoc els meus contradictors com jo no podíem tenir completament raó,
perquè mai no ha d’atribuir-se als moviments històrics unes causalitats unilaterals, ni als
factors històrics qualsevol prioritat absoluta. Tot és acció recíproca, interacció. La llengua
fa la pàtria. La pàtria fa la llengua. Per això la llengua i la pàtria, abans de tot, a cada mo-
ment, fan de testimonis l’una per l’altra. Ací comença la gran lliçó d’història que dins
l’Europa contemporània dóna ço que podríem dir, per parlar com els catalans de 1713,
«the case of the Catalans».

Però un cas no té valor més que per la comparació. Jo no m’hauria interessat tant, com
ho he fet, per l’experiència catalana si no hagués viscut, com a francès de llengua d’oc,
l’experiència precisament contrària.

És que hem de constatar –i l’historiador constata primer, si no li està prohibit de som-
niar, d’enyorar, de jutjar– hem de constatar que a França, des del temps dels Jocs Florals i
del Felibritge, la formidable capacitat d’assimilació de París (que el mateix Mistral mesu-
rava perfectament) no ha deixat de reduir les nostres llengües meridionals a llengües –anava
a dir a llengües per Jocs Florals... Enteneu ço que jo vull dir. No tinc el menor desdeny per
la festa d’avui. Però tots vosaltres sabeu ben bé que si els Jocs Florals de la Llengua Catalana
fossin únicament l’afirmació d’uns quants fidels obstinats, d’uns quants poetes atrets per la
grandesa del passat, podrien ésser grans poetes, els escoltaríem potser amb tanta fervor,
però no donaríem als Jocs Florals el sentit que tenen avui, a mitjan segle XX, per a la llengua
catalana.

Aquests Jocs Florals de la Llengua Catalana no són la festa del passat, són –com ho ha
recordat ja el nostre president– la festa de l’esdevenidor, no són una festa del recordar, sinó
la festa de l’esperança.

Ho són –i això també és constatació, no una afirmació gratuïta o benèvola– ho són per-
què, en uns dels punts de major densitat humana de les vores del Mediterrani, i dels punts
més productius, més actius d’Espanya, i d’Europa, un poble sencer parla català, llegeix
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català, escriu català, devora llibres en català: els últims mesos en donen la prova més
colpidora.

La lliçó de Catalunya no és, doncs, solament, una lliçó literària o una lliçó moral, sino
també, i abans de tot, una lliçó històrica –una experiència sociològica concreta. Com ho he
dit ja, jo li dec d’ésser historiador. Al principi, jo havia considerat Catalunya com a geògraf,
com una realitat regional, física, natural –i això tampoc és inútil. Però no és suficient.
Després he descobert Catalunya com una realitat humana, amb les seves permanències
lingüístiques, folklòriques –és a dir com una comunitat estable, de llarguíssima duració– i
això també s’ha d’estudiar, com la condició primera d’una possible nació. Però finalment
Catalunya m’ha ensenyat que una nació no és pas una realitat eterna o prefabricada, sinó
que és una realitat històrica, que es fa i desfà al ritme del temps, perquè té a cada moment
les seves forces i les seves febleses, les seves possibilitats i les seves impotències, els seus re-
nunciaments i els seus ressorgiments. Una nació, doncs, no es pot definir sinó relativament
al temps, i a totes les circumstàncies que determinen la història, tant internes com externes,
tant materials com morals, tant econòmiques com polítiques o espirituals: el destí històric
és una totalitat.

Afegim: una totalitat diversa i estructurada: endins, Catalunya, com qualsevol nació, té
les seves divisions socials, les seves lluites. A fora, hi ha Espanya, hi ha Europa, hi ha el
món. I ni el món, ni Europa, ni Espanya, a mitjan segle XX, són el món, l’Europa o l’Espa-
nya del segle XIX, o del segle XII. Catalunya m’ha revelat allò que és història: la història ens
ha d’explicar, a tots, ço que és, i ço que pot Catalunya, a cada moment.

Fa cent anys, quan es restauraven els Jocs Florals i el Gai Saber, les nacions, en els seus
ressorgiments, depenien del que es deia minories selectes, forces vives, classes dirigents. En
els ressorgiments del segle XX, els responsables de les nacions són les masses, és el poble.

Permeteu que, en aquest discurs de gràcies dels Jocs Florals, als seus organitzadors, als
seus amics, als seus premiats, les gràcies es dirigeixen també al gran absent, al gran present:
el poble de Catalunya. ❐
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Joan Crexells fou un periodista o un fi-
lòsof? Un filòsof que feia periodisme? O
bé no tingué més remei que «jugar» entre
dos bàndols –com D’Ors, per exemple, i
tants altres? La veritat és que no va gaudir
mai de cap càtedra, com no fos la de les
seves tribunes a La Publicidad i La Publici-
tat, els articles per a revistes nacionalistes
o les seves traduccions de Plató per a la
Bernat Metge.1

El que sí que fou és un humanista, una
paraula que segurament avui dia ja no sig-
nifica res, però que abans representava una
actitud i una visió del món. A l’Homenot
que Josep Pla li dedicà, l’esmentava així
–des de l’enyorança d’una desaparició in-
justa: «He pogut llegir a les necrologies
que li dedicaren els diaris, que era un hu-
manista. És cert. Els seus coneixements
dels antics començaven de ser tan com-
plets com els que tenia dels moderns. Les
seves traduccions de Plató, són notables.
No les féu pas pensant en la filologia, sinó
en la filosofia –tot i que coneixia molt bé
el grec». I és cert: fou tot un humanista, a
la semblança dels de la seva generació

Ataüllar un humanista.
Aspectes de l’obra de Joan Crexells

Adrià Chavarria i Xavier Ballester

Adrià Chavarria és professor de filosofia i impulsor de la
revista Rels, de Tortosa. Ha dedicat especial atenció a
la història del pensament català contemporani.

Xavier Ballester fa actualment estudis de filosofia.

«noucentista» com ara –salvant les distàn-
cies dels discursos– un Carles Riba, Marià
Manent o Josep Maria de Sagarra, entre
molts altres.

Nosaltres farem ací una temptativa d’a-
proximació a la seva obra,2 ignorada du-
rant molt de temps, malgrat l’intent pri-
merenc de donar-lo a conèixer per part de
Rubert de Ventós o de Norbert Bilbeny3 i
la publicació de la seva obra completa,4 en
una editorial d’àmbit català malaurada-
ment ja desapareguda.

NOTÍCIA BIOGRÀFICA

Nat a Barcelona l’any 1896, és llicencià en
filosofia el 1918 i, un any més tard, acon-
seguia el títol de doctor en aquesta espe-
cialitat amb una tesi doctoral, intitulada
Las verdades absolutas, centrada en temes
epistemològics. Assistí, a més, als cursos
d’A. Rubió i Lluch als Estudis Universi-
taris Catalans i fou alumne del Seminari
de Filosofia de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, dirigit per Eugeni d’Ors. L’any 1920
marxà a Alemanya, on va assistir a classes
de filosofia grega i seguí els cursos de Rielh
i Stemmler a l’ensems que iniciava les tas-
ques de corresponsal en aquell país per al
diari La Publicitat. De tornada a Catalu-
nya l’any següent, guanyà les oposicions al
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càrrec de cap d’estadística a l’Ajuntament
de Barcelona, institució que li subvencio-
nà una altra estada d’estudis al país germà-
nic. Més tard, realitzà un altre viatge, però
aquest cop a Anglaterra, on estudià esta-
dística a l’University College i al Galton
Laboratory, on fou alumne de Marshall i
Pearson. L’any 1925 encara estigué a temps
de llicenciar-se en dret per la Universitat de
Barcelona, on fou nomenat professor au-
xiliar de Dret Natural. Un any més tard,
feia el seu darrer viatge d’estudis a Polònia
i Àustria. Ja no hi va haver temps per a
més, Crexells moria la matinada del 13 de
desembre de 1926, després d’una desafor-
tunada intervenció quirúrgica. Tenia trenta
anys. El seu traspàs provocà un gran con-
dol en els cercles culturals catalans. «Els
amics hem perdut l’amic. Catalunya ha
perdut un ciutadà exemplar, un home d’alta
mentalitat i de cultura riquíssima», deia
Antoni Rovira i Virgili en un article apa-
regut a La Publicitat l’endemà de la mort
de Crexells.

EL PRIMER ATAÜLLAMENT

Ataüllar algú, i més si aquest algú és un
dels nostres «humanistes clàssics» no és
cap cosa lleugera, ni tampoc cap intent
fàcil. Per una banda, perquè els intel·lec-
tuals d’arreu dels Països Catalans s’obliden
«olímpicament» dels seus clàssics, i de l’al-
tra perquè en les escasses ocasions en què
es dona aquest apropament sovint es trac-
ta de treballs que cauen ràpidament en
l’hagiografia més barroera. No és aquesta
la nostra intenció i tampoc el nostre desig.
Elogiem el seu llegat, sigui més periodista
que filòsof, ja que totes dues coses –sobre-
tot als temps contemporanis– són impres-

cindibles per a entendre la drecera i el
camí que ha emprès allò que coneixíem
fins fa poc a Occident com a cultura. Però
al mateix temps intentem donar una visió
crítica de la seva obra.

És un clàssic per totes bandes, per exem-
ple, si pensem en les matèries que caldria
ensenyar als diversos instituts d’ensenya-
ment secundari. Així, a l’article «Sobre el
concepte enciclopèdic de la cultura»5 ens
diu com hauria de ser dissenyat el progra-
ma de l’ensenyament secundari. Bàsica-
ment centrat en tres àmbits –un dels quals
ens farà arribar més tard a un dels con-
ceptes tradicionals i clàssics de l’obra de
Crexells: la reivindicació del fet nacional
català, amb la consciència que hi ha altres
territoris que també parlen i escriuen
aquesta llengua. Diu el següent: «Per això
el meu batxillerat ideal consisteix, en es-
sència, en tres coses: coneixement apro-
fundit de la llengua mare, per tal de reco-
brar el nostre raonament en els quadres
lògics que una llengua dóna fets; coneixe-
ments de les llengües clàssiques, que ens
posen en contacte amb les grans obres, do-
nant-nos així una fina comprensió dels
més profunds i eterns matisos de la natura
humana; coneixement de la Matemàtica,
que és l’òrgan de comprensió de la natura
externa». Alguns dels nostres pedagogs de
la famosa i cofoia reforma de l’ensenya-
ment secundari Logse, se’l podrien llegir
de tant en tant. Els nostres instituts –clar
reflex de la nostra societat– estan allunyats
d’una educació clàssica, humanista i mate-
màtica. Als instituts s’ensenya, certament,
però hi arriben moltes d’altres problemà-
tiques socials i és quan els professors fan
de pares i d’assistents socials, sense que
tinguin les actituds «pedagògiques» –aquí
va la ironia– necessàries per a afrontar la
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descomposició dels nuclis clàssics de fa-
mília. Però això ja és un altre tema.

Políticament, es pot definir la figura de
Joan Crexells com la d’un nacionalista li-
beral. Ell és un bon exemple amb el qual
desmentir l’absurda dicotomia que s’ha
establert en alguns ambients acadèmics –i
no tan sols acadèmics– entre nacionalisme
i liberalisme, i que tòpicament s’expressa
en la pugna entre comunitaristes i liberals.
És, creiem, una distinció que cal superar
per la pobresa del seu plantejament, un es-
quema que no es correspon amb la com-
plexitat de la realitat. Com diem, el cas
d’en Joan Crexells resulta paradigmàtic en
aquest sentit. Així doncs, definirem aquest
filòsof com un nacionalista liberal. I en
concret prestarem ara atenció al segon ele-
ment de la definició. Norbert Bilbeny, en
el seu important estudi sobre l’obra d’a-
quest filòsof català,6 es refereix a la posició
política d’en Crexells en els següents ter-
mes:

En un intent de definir políticament Cre-
xells ens trobem, abans que res, amb una
individualitat nacionalista, profundament
interessada per l’emancipació de Catalunya
i la seva normalització en tots els ordres.
Segonament, davant un liberal republicà
irreductible, aliadòfil i anglòfil, lluitador
per la democràcia parlamentària i crític
tant de cínics conservadors com de dema-
gogs revolucionaris.7

Si bé aquests són uns mots prou ajus-
tats per a referir-nos a la figura de Joan
Crexells, cal fer algunes puntualitzacions
que guiaran bona part d’aquest assaig.
Centrant-nos en la vessant liberal de la
seva definició política assenyalarem que,
més que un liberal, el que es desprèn dels

seus articles és que Joan Crexells és un de-
fensor incondicional de la democràcia.
Com a bon liberal, defensa l’absoluta prio-
ritat de la llibertat per sobre de la igualtat,
encara que rebutja una concepció genuï-
nament liberal sobre l’individu. Posa molt
l’accent en els factors socials com a cons-
tituents d’allò que hom anomena indivi-
du, amb la qual cosa mostra certa tendèn-
cia vers l’organicisme, segons l’afortunada
terminologia emprada per Norberto Bob-
bio. Trobem també en Crexells una crítica
radical del marxisme, una crítica, val a dir-
ho, esplèndidament documentada així
com un clar rebuig del materialisme histò-
ric. Per a Crexells, com veurem, són els
ideals –també– els que mouen la Història
i els que determinen en bona part les es-
tructures socials. En aquest sentit rebutja
la idea marxista segons la qual els ideals,
els valors, formen part d’una superestruc-
tura determinada per la situació efectiva
de les relacions de producció i que, en
aquest sentit, no són productors d’història
sinó mers productes de l’esdevenir histò-
ric, el qual estaria determinat per factors
d’ordre material.

DEMOCRÀCIA I LIBERALISME

Democràcia i liberalisme són dos concep-
tes que actualment se’ns fa molt difícil de
dissociar. Difícilment podem imaginar avui
un Estat liberal que no sigui democràtic i
una democràcia no guiada pels principis
del constitucionalisme de base liberal.8

Però històricament aquestes nocions no
han anat sempre de la mà. Respecte dels
diversos significats possibles d’igualtat, de-
mocràcia i liberalisme no coincideixen, fet
que explica llur contraposició històrica
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durant un llarg període.9 La igualtat a què
es refereix el liberalisme és la igualtat en la
llibertat que es tradueix en dos principis:
la igualtat davant la llei i la igualtat de
drets. En canvi, l’igualitarisme democràtic
penetra en l’esfera econòmica i malda per
l’equiparació en aquest àmbit. Ara bé, la
democràcia pot ser considerada des de dos
punts de vista: en primer lloc des de la ves-
sant del seu ideal igualitari el qual ja veiem
que és incompatible amb el liberalisme, i,
en segon lloc, des del punt de vista de la
seva fórmula política, és a dir, la sobirania
popular. I és considerada des d’aquesta se-
gona vessant que la democràcia no tan sols
no és incompatible amb el liberalisme sinó
que pot ser considerada com el desenrot-
llament natural de l’Estat liberal. En efec-
te, la noció de sufragi universal, expressió
de la sobirania popular, no és en absolut
incompatible amb els dos grans principis
del liberalisme: l’estat de dret i l’estat mí-
nim.10 Entrats en aquestes distincions po-
dem assenyalar una quàdruple demarcació
entre els defensors del liberalisme i els de-
fensors de la democràcia que ens servirà
per a ubicar adequadament la figura de
Crexells. D’una banda, trobaríem el libe-
ralisme radical, al mateix temps liberal i
democràtic, i el liberalisme conservador,
liberal però no democràtic, el qual es troba
històricament oposat a la idea del sufragi
universal, considerat com una amenaça a
la llibertat. En el terreny de la democràcia
trobaríem els demòcrates liberals i els de-
mòcrates no liberals, els quals es mostren
més interessats en la distribució del poder
que en la seva limitació. Evidentment, hi
ha un punt on convergeixen els liberals
radicals, o liberals demòcrates, i els demò-
crates liberals, i és just en aquest punt on
cal situar la figura de Joan Crexells. Que-

da per escatir en quina de les dues branques
cal situar-lo exactament. Ens inclinem a
considerar-lo un demòcrata liberal més
que no pas un liberal demòcrata. En «Una
defensa de la democràcia»,11 Crexells opo-
sa aquesta a la tecnocràcia i, en un curiós
moviment, associa la democràcia amb la
reacció i la tecnocràcia amb la revolució:
«la tècnica és sempre revolucionària; el
sentit conservador està representat per la
democràcia».12 Per a Crexells, la democrà-
cia controla, regula, i deté les aspiracions
revolucionàries dels tècnics. Aquests, pot-
ser empesos per l’espectacular avenç de la
ciència, creuen que tot és possible; però la
democràcia, justament, és un control i un
fi per a la realització de les idees noves. Per
a ell, tot ideal ha de demostrar la possibi-
litat de la seva realització. Diu Crexells:
«no tots els ideals són realitzables i això
justifica una certa desconfiança respecte
del valor dels ideals en general. Mentre
que una cosa que és o ha estat té en la seva
realitat la justificació més palesa i més
certa de la seva possibilitat. És per això que
és justificada una certa prima a favor de les
coses reals contra els ideals i això s’obté en
la democràcia».13 I rebla: «és per això que
nosaltres, reaccionaris –homes del nostre
temps, a la fi–, som demòcrates».14 Per a
Crexells la democràcia té el seu valor com
a control de les precipitacions i les incons-
ciències dels tècnics. D’altra banda, a «So-
bre la democràcia encara»,15 Crexells es
mostra conscient i preocupat per la feblesa
intrínseca de la democràcia, feblesa que als
anys vint, en plena postguerra, es palesa
molt fefaentment a causa de les constants
manifestacions de fenòmens antidemocrà-
tics que tindran la seva màxima expressió
en els diversos projectes revolucionaris i en
els feixismes. Davant aquests grans riscos i



124
davant del caire que anaven prenent els es-
deveniments de la política europea, Cre-
xells assenyala: «és un error que tenen
molts polítics segons el qual, un cop arri-
bats a la forma de govern democràtica, ja
no costa res de conservar-la. És l’error d’a-
quells qui creuen que l’evolució natural de
les coses porta necessàriament al Govern
democràtic i que la millor defensa de la
democràcia són ‘els temps actuals’. La tira-
nia, diuen, en la forma en què es manifesta
en diversos països del sud d’Europa és un
anacronisme massa grotesc perquè sigui
possible de mantenir. Això és un error.
Governar democràticament és molt més
difícil que governar tirànicament en tots
els temps i en tots els estats de la cultu-
ra».16 Malauradament, els esdeveniments
posteriors li acabarien donant tràgicament
la raó. Per a Crexells, «està en la realitat
humana que la perfecció no sigui possible.
La democràcia té un aspecte moral i, com
tot problema moral, la seva tragèdia està
en que s’imposa com un imperatiu categò-
ric i que és un imperatiu categòric impos-
sible de realitzar del tot».17

LLIBERTAT VERSUS IGUALTAT.
INDIVIDUALISME
I ORGANICISME

El debat, o presumpte debat, entre demo-
cràcia i liberalisme pot ser entès en el sen-
tit de donar prioritat a la llibertat per so-
bre de la igualtat o bé de primar la noció
d’igualtat per sobre la idea de llibertat. Si
bé en les modernes democràcies assenta-
des en un constitucionalisme de base libe-
ral ambdues nocions semblen més o menys
conjugades, això no vol pas dir que amb-
dós conceptes siguin interdependents. Al

contrari, el problema de llurs relacions és
força complex i, en conseqüència, ens tro-
bem davant un debat filosòfic genuí. Aquí
cal filar una miqueta prim. Són diversos
els trets que defineixen el pensament libe-
ral. Com en tota filosofia política, el libe-
ralisme recolza sobre una determinada
noció de què és l’ésser humà. A la base del
pensament liberal hi ha la qüestió dels
drets naturals de l’home o iusnaturalisme.
L’individu com a subjecte de drets és, per
al liberalisme, el constituent últim de la
societat. El liberalisme entén la societat
com una organització que els individus
han creat, mitjançant la fórmula del con-
tracte social, per la qual cada individu de-
lega bona part dels seus drets naturals i del
seu poder individual a un poder sobirà, el
qual té com a funció la de garantir que
aquests drets naturals no siguin violats per
acció d’altri i permetre d’aquesta manera
una convivència pacífica. Aquesta tesi,
com assenyala encertadament Norberto
Bobbio, representa una vertadera mutació
en la història del pensament polític domi-
nat per l’organicisme, ja que es canvia la
relació entre l’individu i la societat: ja no
es considera la societat com un fet natural
que existeix independentment de la vo-
luntat dels individus, sinó un cos artificial
creat pels individus amb l’objectiu que els
seus interessos i necessitats, així com
l’ampli exercici dels seus drets, restin ga-
rantits.18 Tenim, doncs, d’una banda la
concepció de l’individu com a subjecte de
drets i com a constituent últim de la so-
cietat. Però, de l’altra banda, trobem en el
pensament liberal la prioritat absoluta de
la llibertat per sobre de la igualtat. L’única
igualtat que considera el liberalisme és la
igualtat en la llibertat. Hi ha certa ambi-
güitat en el textos polítics de Crexells ja
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que, si bé es partidari de la prioritat de la
llibertat, la seva concepció de l’individu
està lluny de ser típicament liberal. D’a-
questa manera, en el treball intitulat «Anàlisi
dels fets d’una actitud nacionalista»19 hi ha
un passatge que difícilment pot ser assu-
mit per un liberal genuí: «l’individu és una
abstracció. Si de l’individu en traiem tot
allò que no és social, gairebé no restarà
sinó un fet natural, del valor d’un mineral
o d’una planta».20 En l’article «El alma de
la ciudad»,21 Crexells hi diu que la ciutat,
la nació, fa l’individu i imprimeix en ell les
més íntimes conviccions.

En Crexells, però, hi ha una clara de-
fensa de la prioritat de la llibertat envers la
igualtat. Ell, de fet, entén la lluita a favor
de la democràcia com una lluita a favor de
la llibertat i el tipus d’igualtat amb el qual
no està d’acord és l’igualitarisme de caire
socialitzant. Crexells és un enemic declarat
del socialisme, el qual ataca durament en
uns molt ben documentats articles, com
veurem de seguida. En nom de la llibertat
i del liberalisme Crexells fa centre de les
seves crítiques tant l’espanyolisme centra-
lista com el capitalisme de concentració
monopolista, el feixisme i el comunisme.22

En Crexells la defensa total i absoluta de la
llibertat no pot ser deslligada del naciona-
lisme i l’objectiu de la plena normalització
de Catalunya plana en tots els seus escrits.
Això fa que no pugui ser considerat un li-
beral genuí, si es pot parlar així, i que la
seva noció de la societat i de l’individu no
acabi d’ajustar-se als paràmetres del libera-
lisme clàssic. Crexells entén que el verta-
der subjecte de la política no és l’individu
sinó la nació, que el configura i el deter-
mina en el seu ésser individual. Rebutja,
per tant, el concepte de nació com una su-
ma d’individus i la concep com una enti-

tat realment i veritablement existent. I en-
tén també la nació com un subjecte de
drets. Aquests punts de vista són tractats
per Crexells en diferents articles com ara
«Anàlisi dels fonaments d’una actitud na-
cionalista»,23 «El cos immortal i l’ànima
mortal»24 i «Subjecte i objecte de la políti-
ca».25 En aquest darrer treball, Crexells hi
escriu: «Però hi ha [més enllà de l’indivi-
du] un subjecte i un objecte més transcen-
dental de la política. Aquest subjecte és la
nació. És el que s’ha anomenat el nostre
cos immortal.»26

Joan Crexells és un defensor aferrissat
de la llibertat i pot ser definit amb tota
justícia com un liberal, però la llibertat de-
fensada per ell no és merament la llibertat
de cada individu per a la seva autorealit-
zació personal, sinó que es un defensor en-
cara més radical de la llibertat de les na-
cions vers el desplegament del seu caràcter
més íntim. Crexells és un nacionalista li-
beral.

CRÍTIC RADICAL DEL MARXISME

Com a bon liberal –i potser també hau-
ríem de dir com a bon nacionalista– Joan
Crexells és un crític radical del marxisme.
Les crítiques al socialisme, en especial al
socialisme científic, són recurrents al llarg
de la seva obra. Però Joan Crexells no és
un crític qualsevol, sinó que basa les seves
reflexions en una anàlisi rigorosa i excel-
lentment documentada de la doctrina de
Karl Marx, a qui va llegir en profunditat.

La filosofia política de Marx, com tota
filosofia política, recolza en una determi-
nada filosofia de la història27 de la qual es
desprèn una determinada visió de la reali-
tat sobre la qual es construeix el projecte
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revolucionari. Les crítiques de Crexells se
centren en el materialisme històric, tant
en el determinisme històric en què recolza
com en la seva tesi central segons la qual
són els factors merament materials els que
mouen la història i són les relacions de
producció les que determinen els valors i
els ideals que constitueixen les diferents
cosmovisions que segons l’historicisme es
donen en les diferents etapes de la Història.
Crexells critica Marx, i en la seva crítica hi
ha tant la defensa de la llibertat pròpia del
liberalisme com una posició profunda-
ment antihistoricista. A banda d’això, el
que irritarà profundament el nostre autor
és el caràcter pretesament científic del so-
cialisme de base marxista. Quant a la críti-
ca de l’historicisme, Crexells rebutja fron-
talment el relativisme en què recolza. Així,
en «La ciència i el futur»28 diu que «hi ha
en la natura humana certs trets fonamen-
tals que són constants o tenen una varia-
bilitat mínima».29 I més endavant hi afe-
geix: «la filosofia també té per matèria co-
ses eternes. Preneu el darrer llibre de
filosofia i veureu com cal refutar explícita-
ment o implícita l’escepticisme o el pan-
teisme. Què són aquestes doctrines refuta-
des milers de vegades que cada vegada cal
refutar de nou? Són direccions essencial-
ment eternes de l’esperit humà».30 El ma-
terialisme històric no dóna compte ade-
quadament de l’evolució de la història per
tal com aplica el mecanicisme en uns
àmbits, el social i l’històric, els quals no es
regeixen merament per lleis casuals sinó
que en ells hi ha el component de la fina-
litat. «La tragèdia de l’historiador és que
sempre que un fet admet dues explica-
cions, una segons la llei de causalitat, par-
tint d’un fet material, i una altra segons la
llei de finalitat, partint d’un ideal, ha

d’optar per la primera. Però això no vol dir
que tot es pugui explicar per l’acció de les
forces materials»,31 dirà en l’article «Els im-
ponderables»,32 que es constitueix en una
resposta al determinisme històric. Per a
Crexells la subordinació dels problemes
polítics als econòmics és del tot injustifi-
cable. Per a ell, el materialisme històric,
«en el moment que tracta d’explicar con-
cretament una evolució i determinar-ne
les lleis, fracassa».33 I fracassa perquè, tot i
no negar l’existència dels ideals, nega que
aquests tinguin cap incidència en la marxa
de la història. Però les crítiques de Crexells
al marxisme van més enllà del debat més o
menys especulatiu al voltant d’una deter-
minada concepció de la història i se cen-
tren també en els aspectes econòmics i en
els pretesament científics del socialisme.
Aquestes crítiques, les trobem en diversos
articles, en especial en «Notas sobre el so-
cialismo científico»34 i, sobretot, en la sèrie
de vuit articles sota el títol general de «Los
fundamentos científicos del marxismo»35

amb la qual inaugurà la secció «Biblioteca
de Estudios Sociales» al diari La Publicitat.
En «Notas...» dirà que «hay demasiada
obscuridad en el estado final a que aspira
el socialismo para que nos entreguemos a
él en cuerpo y alma».36 I amb la seva habi-
tual sornegueria dirà: «No basta haber
probado hasta la saciedad que se està de
acuerdo con Marx para demostrar que se
tiene razón».37

En aquest primer article sobre el mar-
xisme Crexells assenyala que el problema
del capitalisme no és el del mode de pro-
ducció, sinó un problema de distribució
de la riquesa, i emfasitza el paper de l’inte-
rès personal en el funcionament de l’econo-
mia. En «La política alemana»38 assenyala
un element que conspicus historiadors del
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comunisme com ara Richard Pipes39 des-
tacaran com una de les causes del seu fra-
càs, a saber, que aquest es mirà d’instaurar
en llocs, com ara Rússia, que segons les
mateixes tesis de Marx no estaven prepa-
rats per a assumir la revolució ja que el seu
capitalisme i, en conseqüència, el seu pro-
cés d’industrialització, no eren prou ma-
durs. Segons Crexells, el fons ideològic del
marxisme és constituït per tres elements:
una determinada filosofia de la història
–el materialisme històric i la lluita de clas-
ses–, la teoria de l’acumulació amb la con-
seqüència de la destrucció del capitalisme
i, com a derivació dels dos punts anteriors,
el deure del proletariat d’adquirir cons-
ciència de classe i exercir conscientment
la seva funció històrica. Segons Crexells,
aquests trets punts, en especial el que ell
considera que és el nervi de la doctrina
econòmica marxista, la teoria de l’acumu-
lació, poden ser refutats amb un mer exa-
men dels fets. I amb un seguit de dades
estadístiques molt detallades demostra que,
al contrari del que predeia Marx, en el
procés de desenrotllament del capitalisme
ni es produeix la desaparició de la petita
indústria ni de la classe mitjana. En la sèrie
«Los fundamentos científicos del mar-
xismo» fa seu el revisionisme de Bernstein.
En «La crisi de tardor»40 dirà que, si els
socialistes no aconsegueixen la victòria (en
aquest cas es refereix a la política ale-
manya) és «perquè els ideals pels quals es
mouen no corresponen a l’únic problema
real, ni tan sols al més important».41 Per a
Crexells, el més important és la necessària
lluita per la llibertat, i és aquí on assenyala
la diferència entre els partits demòcrates i
els socialistes: «Un partit demòcrata plan-
teja també un problema radicalment dis-
tint del socialista. Un partit demòcrata

planteja el problema de la llibertat contra
el problema socialista de la igualtat». I més
endavant hi afegeix: «el demòcrata sostin-
drà (jo crec que amb raó) que la llibertat
no és un regal, sinó una càrrega que mai
hom no pot abandonar. L’Estat més llibe-
ral peca cent vegades cada dia contra la
llibertat. Per això la lluita per la llibertat
no és acabada ni molt menys».42

LA LLENGUA CATALANA
I LES REIVINDICACIONS

NACIONALS

Ja hem vist la importància que dóna Joan
Crexells al coneixement i al conreu de la
llengua materna. És una constant al llarg
de la seva producció intel·lectual: el caste-
llà l’haurà d’utilitzar, però, per a la tesi
–que es llegien a Madrid– o per guanyar-
se la vida als diaris –com han fet la majoria
d’altres filòsofs, periodistes i escriptors
catalans. Les reivindicacions nacionals són
una constant en la seva obra –quan s’ataü-
lla tota– que van de bracet de la crítica cap
a l’actitud poruga, que en tot moment
palesa el nacionalisme conservador català,
a l’hora d’afrontar una possible indepen-
dència de Catalunya. En l’article «L’ende-
mà de les festes»43 traspua aquesta crítica a
la Lliga Regionalista de Cambó i ataca la
por d’aquesta per la independència. L’arti-
cle és una rèplica a una conferència que
Francesc Cambó va fer el 6 de gener de
1923 a l’Associació Catalanista de la Bar-
celoneta, de Barcelona. A la possible por
de Cambó sobre què passaria després de
les festes de la independència de Catalu-
nya, Crexells és taxatiu: «[...] el punt flac
de la Lliga ha estat que ha tingut un tal
horror a aquesta possibilitat que sempre
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l’ha treta del davant sense dedicar-li cap
mena d’atenció».44

Per tant, el que Crexells reclama de
part de la Lliga Regionalista de Cambó és
una dosi de valentia més gran per a afron-
tar els nous reptes polítics i socials que
necessita el país. Si bé les primeres actua-
cions de la Lliga al capdavant de la creació
de la Mancomunitat –amb Prat de la Riba
com a president i amb Eugeni d’Ors com
el més preuat «ideòleg» des de les pàgines
de La Veu de Catalunya– foren decidides i
valentes, les reaccions de l’anarquisme més
incontrolat i el desig de participar en la
política del govern de l’Estat, provocà que
les demandes de la dreta nacionalista anes-
sin minvant. Calia tornar a ser decidits, i
no tenir por davant d’una possible inde-
pendència –desig que augmentaria des-
prés de la Gran Guerra, que comportà la
independència i la reafirmació de diverses
comunitats nacionals. Crexells creu, que a
«l’endemà de les festes», sí que hi hauria
lloc per a la independència de Catalunya,
i que els nostres «veïns» no tindrien, a la
llarga, més remei que avesar-s’hi, a l’hora
de mantenir unes bones relacions de veï-
natge.

Un altre dels aspectes més estimats per
Crexells és la recuperació de la llengua ca-
talana, vinculat al sentiment patriòtic i na-
cionalista. Pensem que ell fou un dels tra-
ductors col·laboradors dels clàssics de la
Bernat Metge –que fundà el mateix Cam-
bó. Les seves traduccions d’alguns dels
diàlegs de Plató45 són excel·lents, i confir-
men una mostra més d’aquell ataüllament
humanista de què parlàvem al principi.

Des de les pàgines del diari ressegueix
atentament tot allò que envolta el fet cul-
tural català, com havia iniciat Eugeni d’Ors
des del Glosari, però amb la diferència que

recupera alguns aspectes de la cultura ca-
talana que Xènius oblidava voluntària-
ment, com ara el vuitcents46 català i el ma-
teix modernisme.

Per a Crexells, el sentiment de pàtria és
l’anàleg nacional del sentiment del jo.
Com s’expressa aquest sentiment? Mitjan-
çant la llengua nacional de cada poble.
Com es vehicula –i en alguns casos, com
el nostre, es recupera– aquest sentiment
nacional? A través de la història, ja que
aquesta constitueix la seva memòria.47 La
història, que esdevindrà el cos de la nació,
és més fort que el cos individual. La his-
tòria és allò que roman –de fet és un llarg
temps durador– i a la vegada actua com
un punt mig entre el cos i l’esperit.

Com avançant-se a una crítica als mo-
viments multiculturalistes –que han vessat
a tort i a dret aquests anys les seves procla-
mes «universalistes» al llarg, sobretot, de la
capital de Catalunya–, Joan Crexells ex-
pressarà, en aquest article, el que ell percep
com a nació. Alguns d’ara el qualificarien
d’excessivament romàntic –potser sí–,
mentre d’altres el veurien com un home
que defensà, excessivament, les particula-
ritats nacionals –és clar, que molts d’a-
quests critiquen això, però s’aferren a la
defensa acarnissada de la seva constitució.
Però contra ells, això és el que rebla Joan
Crexells: «Contra els universalistes que
voldrien una sola mena d’ànima sense di-
ferenciacions, cal afirmar la tesi nacional
d’un cos sobre individual que fa la immor-
talitat del nostre cos personal, i una ànima
adscrita a una manera de ser contingent
que fa la mortalitat o la limitació del nos-
tre esperit. En la nació cos i esperit s’apro-
ximen d’una faisó que en va cercaríem en
l’individu. Integrar-se en la nació per a l’in-
dividu és la millor forma de superació d’ell
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mateix i la millor forma d’harmonia entre
elements materials i espirituals que en la
vida es pot donar».48 ❐

  1. Josep Pla, Homenots, primera sèrie. Barcelona, Des-
tino, 1969. En Pla diu que és un humanista i que
traduí Plató com a filòsof i no pas com a filòleg.
És possible que tingui raó, però, nosaltres volem
tenir encara l’atreviment de pensar que fou un pe-
riodista-filòsof o un filòsof-periodista, sense que
això comporti cap menyspreu per la seva obra i el
seu llegat, que pensem que és ric, i abundant, això
sí distanciant-nos una mica del nostre apropa-
ment anterior a la seva obra. Tot un cronista de
l’època. Record del Glosari? Llegat noucentista?

  2. Un primer intent en Xavier Ballester i Adrià Cha-
varria: «Joan Crexells. La memòria d’un clàssic»,
El Contemporani, 26, juliol-desembre 2002 (pp.
61-65).

  3. Norbert Bilbeny l’ha treballat molt. Li dedicà la seva
tesi de llicenciatura i col·laborà en l’edició de la
seva obra completa. Vegeu Norbert Bilbeny, Joan
Crexells en la filosofia del Noucents, Barcelona,
Dopesa, 1979. Més recentment, el seu article:
«Joan Crexells i el pensament europeu noucen-
tista». Dins Pensament i filosofia a Catalunya. II:
1924-1939, Barcelona, INEHCA-Societat Catala-
na de Filosofia, 2003.

  4. L’obra completa de Joan Crexells fou publicada en
Edicions de la Magrana, avui desapareguda, i per
tant la possibilitat d’aconseguir la seva obra –obli-
dada durant el franquisme– torna a quedar entre-
bancada. Són quatre volums que recullen tota la
seva producció intel·lectual. Si no es reediten és
molt fàcil que torni a restar en l’oblit. Citarem els
seus articles indicant-ne el volum on apareixen i
la paginació.

  5. Vol. II, pp. 613-617.
  6. Bilbeny, op. cit. (1979).
  7. Ibíd., p. 48.
  8. Per un desenrotllament de les relacions històriques

entre democràcia i liberalisme així com les rela-
cions entre democràcia i igualtat vegeu N. Bobbio,
Liberalismo y democracia, Mèxic, FCE, 2000 i F.
Zakaria, El futuro de la libertad, Madrid, Taurus,
2004. El llibre de Zakaria posa molt d’èmfasi en
el sorgiment actual del que ell anomena democrà-
cies il·liberals, és a dir estats democràtics en què és
amenaçada la llibertat individual.

  9. N. Bobbio, op. cit., p. 45.
10. Ibid., p. 46.
11. Vol. I, pp. 103-107.
12. Vol. I, p. 104.
13. Vol. I, p. 106.
14. Vol. I, p. 106.
15. Vol. II, pp. 666-670.
16. Vol. II, p. 667.
17. Vol. II, p. 670.
18. Ibíd., p. 16.
19. Vol. I, pp. 116-129.
20. Vol. I, p. 125.
21. Vol. II, pp. 67-72.
22. N. Bilbeny (1979), p. 46.
23. Vol. I, pp. 116-129.
24. Vol. I, pp. 216-219.
25. Vol. II, pp. 584-588.
26. Vol. II, p. 585.
27. Quant a l’íntima relació entre la filosofia política i la

filosofia de la història, hom llegirà amb profit
l’excel·lent treball de Luc Ferry, Filosofia política
2. El sistema de las filosofías de la historia, Mèxic,
FCE, 1991.

28. Vol. I, pp. 131-149.
29. Vol. I, p. 142.
30. Vol. I, p. 143.
31. Vol. II, p. 451.
32. Vol. II, pp. 450-455.
33. Vol. I, p. 119.
34. Vol. II, pp. 178-185.
35. Vol. II, pp. 246-276.
36. Vol. II, p. 178.
37. Vol. II, p. 179.
38. Vol. II, pp. 189-195.
39. Vegeu, per exemple, Historia del comunismo, Barce-

lona, Mondadori, 2002.
40. Vol. II, pp. 296-299.
41. Vol. II, p. 298.
42. Vol. II, p. 297.
43. Vol. II, pp. 391-404.
44. Vol. II, p. 391.
45. De fet traduí els diàlegs següents: Apologia de

Sòcrates, Critó, Eutifró, Protàgores, Càrmides, Lisis,
Laques, Ió, Hípias Menor, Hípias Major i Eutidem,
amb traduccions avui dia totalment vàlides.

46. En l’article «La importància del vuitcents català»,
aparegut a La Publicitat, el 14 de gener de 1926,
assenyala que la recuperació cultural del vuitcents
català va lligada a la desaparició de Xènius del
món cultural català: «És evident que un dels fenò-
mens intel·lectuals més importants d’ençà de la
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desaparició d’Eugeni d’Ors de l’escena literària
catalana és la renaixent simpatia pel vuitcents»;
també en el mateix article assenyala la importàn-
cia de la Fundació Bernat Metge, així com reco-
neix, en certa manera, que el desdeny del vuitcents
per part de Xènius es vehicula precisament com
una reacció «comprensible» per l’inici d’un nou
segle i potser per l’excessiva magnificació per part
de Xènius del Noucents que s’encetava. Continua
Joan Crexells: «Aquest fet –la recuperació del
vuitcents– i l’aparició de la Fundació Bernat Met-
ge amb tota l’alteració d’actitud intel·lectual que
significa, representen, al meu entendre, les dues
característiques fonamentals de la cultura catala-
na posterior a l’etapa de Xènius. És una rectifica-
ció, el valor de la qual en produccions és cosa a
veure, però que significa ja de moment un eixam-
plament de comprensió. La rectificació és natural:

el començ del segle XX portà un moviment con-
trari al vuitcents; hom féu burla de l’obra modes-
ta en programes dels mestres vuitcetistes». Podeu
consultar aquest article al vol. I, pp. 212-216.

47. «El cos immortal i l’ànima mortal», vol. I, pp. 216-
219. L’article fou publicat pòstumament a La
Nova Revista, el 13 de gener de 1928. Uns versos
del Cant Espiritual de Maragall, com a expressió
del sentiment d’arrelar-se a la terra, li serveixen
per a començar l’article. Podem tornar a observar,
en aquest article, el distanciament amb l’obra de
Xènius, ja que aquest darrer criticaria el sentit del
poema de Maragall. Per a ell, Catalunya s’havia de
construir o arbitrar des de la civilitat, que com-
portava l’amor a la ciutat, inserit a la tradició clàs-
sica, però alllunyat del sentiment d’arrelament a
la terra que propugnaren els romàntics.

48. Vol. I., pp. 218-219.
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INTRODUCCIÓ

Un dels aspectes que Occident critica de
l’islam, un món gairebé desconegut per la
nostra cultura occidental judeocristiana,
és la situació i el tracte discriminatori que
reben les dones musulmanes. Òbviament,
la segregació de les dones no és patrimoni
ni és exclusiva del món islàmic, però, com
veurem, entre els musulmans és molt arre-
lada i ha minvat molt poc. Val a dir que
no es poden fer generalitzacions, ja que en
els distints països araboislàmics es mani-
festen realitats ben diferents: l’espai social,
econòmic, educatiu, fins i tot geogràfic,
condiciona l’actual situació i l’evolució de
les dones musulmanes. Encara que aquests
països comparteixen la mateixa llei islà-
mica o la sharia,1 la seva aplicació es veu
influïda pels costums i les tradicions de
cada indret. Tot i que això és cert, també
ho és que, per raons històriques i econò-
miques, i en uns Estats més que en altres,
el pes avui dia del conservadorisme social
i religiós és aclaparador, especialment ac-
centuat entre els homes quant a la sub-

Maria Àngels Viladot

Maria Àngels Viladot i Presas, doctora en Psicologia i
escriptora, és professora consultora als Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat
Oberta de Catalunya. És autora dels llibres Estereo-
tips socials sobre les dones (Institut Català de la Dona,
1993) i Les dones en la política (Columna, 1999).

missió de les dones (ho anomenen protec-
ció): l’únic mèrit pel qual són valorades és
pel de reproductores de barons. És increï-
ble que en nom del dret a la diferència i
del respecte a la llei islàmica països com l’Af-
ganistan, Algèria, Iraq, Iran, Síria, Aràbia
Saudita i d’altres les continuïn mantenint
sotmeses als homes com en els anys obs-
curs de l’edat mitjana.

 Ja fa temps que les dones dels països
musulmans ens alerten sobre la seva injus-
ta situació de desigualtat, sobre la manca
de llibertat, la tortura i la mort en molts
dels seus països. Algunes d’aquestes dones
són escriptores que creuen en l’incom-
mensurable poder de les paraules i s’han
proposat superar el caràcter insuportable
del silenci, fer visible la seva cruel situació
col·lectiva. La veritat és una eina destruc-
tiva, i aquestes escriptores s’han entestat a
desbaratar l’univers fonamentalista fora
del qual no hi ha res més que el caos i la
bogeria. Elles ho han vist amb els seus ulls
i han estat expulsades de l’univers comú
perquè no s’han resignat a la brutalitat de
la història, de la seva història, i tampoc a
la condició d’abús i tirania. Han escrit lli-
bres que trastornen, que acompanyen els
lectors al pou de si mateixos, que no per-
meten dormir. D’elles, d’algunes d’aques-
tes escriptores i de les seves obres, en par-
larem en el present treball.

Cròniques d’una vida sense justícia
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Com cada any cap al 8 de març, al

costat d’activitats, taules rodones, festes i
manifestacions, s’enceta la polèmica: per
què encara celebrem el Dia Internacional
de les Dones? Per a alguns aquest dia mai
no hauria d’haver existit, i amb sornegueria
o cínicament pregunten: quin és el dia dels
homes? Davant d’aquesta mena de pregun-
tes, el més sensat és indicar les situacions
en les quals fàcilment es constata la fràgil
posició social de les dones en el moment
actual. Se’ls pot recordar que negar la pro-
blemàtica de les dones és oblidar el 51 %
de la població mundial, oblidar que el
70 % de la població pobra és femenina;
se’ls pot dir que obviar al problema és no
voler assabentar-se que als països musul-
mans no tenen els mateixos drets en here-
tar que els homes, que la major part del
treball que realitzen no és remunerat, que
són analfabetes en un percentatge que fa
feredat, que 100.000 dones aproximada-
ment moren cada any per avortaments
mal practicats, que milions de nenes patei-
xen l’extirpació dels seus òrgans genitals
(dos milions de nenes, la majoria d’Àfrica,
són víctimes de la mutilació genital aquest
any) i que la violència sexual es practica a
totes les guerres. Com veurem, a l’Orient
Pròxim hi ha dones que són assassinades
pels seus familiars en nom de «l’honor». A
l’Índia, hi ha núvies que son cremades vi-
ves perquè la seva família no ha estat prou
generosa amb el dot. La lapidació dels
adúlters és encara una pràctica contem-
porània i el més cruent és que, malgrat el
manament alcorànic que tant els homes
com les dones han de rebre el càstig, habi-
tualment són les dones les elegides per a
patir-lo i molt rarament ho són els homes.
En alguns països, com Pakistan i Nigèria,
l’embaràs s’utilitza com a prova contra les

dones. Quan aquestes denuncien que han
estat violades, el seu testimoniatge és usat,
com ha ocorregut diverses vegades, per a
acusar-les de promiscuïtat o adulteri. Són
situacions que ens poden resultar llunya-
nes, però no per això menys esgarrifoses,
i de les quals ens hem de fer conscients i
solidaris. Potser recordareu la guerra a
l’Afganistan durant la qual la brutalitat del
règim talibà s’expressà en el tracte ignomi-
niós al qual foren sotmeses les dones. In-
corporades a la vida social i pública, el po-
der dels talibans els va negar els seus drets
i les va recloure a casa; moltes d’aquestes
dones, pel fet de no poder suportar els
maltractaments i la situació de marginació
i reclusió, van optar per suïcidar-se. És
veritat que celebrem una diada que mai no
hauria d’haver existit. Però les estadísti-
ques encara no són falagueres. Els abusos
morals i materials dels quals són objecte
les dones als països islàmics no ens ha de
fer oblidar –encara que no sigui el tema
del present article– que les occidentals
també pateixen diàriament l’anomenada
violència de gènere denunciada fins a l’es-
gotament als mitjans de comunicació.
Només l’any 2003 foren assassinades al
nostre país 67 dones. El darrer semestre de
2003 es denunciaren un total de 701 vio-
lacions amb penetració i 3.047 agressions
sexuals. La violència cap a les dones en
l’àmbit de la família és, segons dades del
Consell d’Europa, més letal que el càncer.
Per a aquelles les edats de les quals oscillen
entre 16 i 44 anys, aquesta mena de vio-
lència és la principal causa de mort i dis-
capacitats (La Vanguardia, 6 de març de
2004). Segons l’enquesta del Banc Mun-
dial de 1994, el 5 % de les hores de tre-
ball perdudes per les dones està relacionat
amb la violència familiar. L’ONU estima que
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prop de 60 milions sofreixen en tot el món
algun tipus de maltractament. Tal vegada
el seu pare o el seu espòs no les ha apunya-
lat, però paguen amb elles les seves frus-
tracions i mediocritat. A les dones sovint
els fa por o vergonya haver de denunciar-
ho ja que el preu que hauran  de pagar és
molt alt. Els homes ho neguen, la societat
ho tolera i busca pretexts en nom de la
religió, el costum, la tradició i la cultura.

 Com assenyala Sílvia Güell, presiden-
ta d’Amnistia Internacional a Catalunya,
«la violència contra les dones és un escàn-
dol en matèria de drets humans i és con-
seqüència de la discriminació». El meu
parer és que, per trencar el cicle viciós de
la violència, s’ha d’afrontar amb duresa la
impunitat de la qual sovint gaudeixen els
agressors. En aquest sentit la Llei integral
contra la violència de gènere, aprovada
recentment, representa un pas d’allò més
important. Malgrat les reticències expres-
sades pel Consell General del Poder Judi-
cial, els aspectes de discriminació positiva
a favor de les dones que la llei abraça tenen
la seva raó d’ésser si tenim en compte que
la violència que pateixen s’esdevé pel sol
fet d’ésser dones. La violència de gènere és
una realitat de sempre, però, si avui dia aug-
menta, és perquè els homes viuen una for-
ta crisi de valors, conseqüència dels decen-
nis de lluita de les dones per aconseguir
l’emancipació. Els canvis socials i econò-
mics, sumats al procés ferm d’autonomia
d’aquestes, han comportat l’enderroca-
ment dels pilars de la identitat masculina
basada en el poder inqüestionable sobre
les dones; poder que la societat els atri-
bueix pel sol fet d’ésser barons. De mane-
ra que, paral·lelament a la creació i posada
en pràctica de lleis que les protegeixin, és
necessari que els homes construeixin una

nova identitat fonamentada en valors de
no dominació sobre aquelles. La vulne-
rabilitat de les dones ha estat una constant
al llarg de la història. És el greuge expressat
per les musulmanes que es troben en una
situació tal que, per exemple, els seus ma-
rits o parelles sentimentals els poden pe-
gar al seu albir, sense la més mínima possi-
bilitat de canviar les coses. Siguin quins
siguin els progressos dels estats moderns,
les dones encara són vulnerables en les
seves llars, en una àmplia varietat de llocs
de treball i en els carrers de diferents ciu-
tats. Aquesta vulnerabilitat no és el pro-
ducte d’una manca d’empenta, sinó del
conjunt de prejudicis profundament arre-
lats en relació amb el seu paper social, amb
les seves capacitats i competència o de tan
«llibertàries» que són aquelles que s’aven-
turen a sortir de nit pel carrer. I quan les
dones procuren, de manera individual o
col·lectivament, millorar la seva situació,
sovint topen amb l’hostilitat de les ins-
titucions de la societat. Les impressions de
la primera infantesa i les institucions
educatives poden fer gairebé impossible,
en el context dels prejudicis mencionats,
que puguin construir-se una carrera. Les
pràctiques laborals els dificulten que tin-
guin influència i impacte en els seus llocs
de treball. I entrar o deixar alguna mena
d’empremta en el món de la política pot
resultar extremadament ardu. La política
és un món només apte per als barons des-
carregats de les responsabilitats familiars;
un món, a més, organitzat amb hàbits de
tracte i vincles masculins. Tots aquests
greuges han d’arribar a trobar ressonància
en els auditoris socials i polítics. L’ideal de
llibertat entès com la no dominació que
sovint es debat en els fòrums filosòfics i
polítics no pot ésser inherent a un sol
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gènere; no pot ésser només lligat, en l’ima-
ginari col·lectiu, a una sola imatge, la mas-
culina.

LA MODERNITAT,
EL FONAMENTALISME ISLÀMIC

I LES DONES

El món islàmic es troba en convulsió a
conseqüència de la modernització. Ha es-
tat objecte del menyspreu dels colonia-
lismes, els quals estaven tan imbuïts del
sistema de valors moderns que sovint
s’horroritzaven davant del que creien que
era endarreriment, ineficàcia, fatalisme i
corrupció de la societat islàmica. Com
assenyala Karen Armstrong, els europeus
«suposaven que la cultura europea havia
estat sempre progressista i mancaven de la
perspectiva històrica necessària per a ob-
servar que allò que contemplaven era sim-
plement una societat agrària premoderna i
que, uns segles abans, Europa estava igual
d’‘endarrerida’». Als occidentals ens des-
concerta la ràbia i l’hostilitat que els mu-
sulmans solen sentir per la nostra cultura,
ja que per a nosaltres ha estat alliberadora.
En canvi, per a ells ha estat sinònim de
devaluació i humiliació. Només cal recor-
dar quan, l’any 1948, els àrabs de Palesti-
na varen perdre la seva pàtria arran de la
fundació de l’Estat d’Israel amb el suport
de l’ONU i de la comunitat internacional.
La pèrdua de Palestina esdevé en un pode-
rós símbol de la humiliació del món mu-
sulmà sotmès a les potències occidentals,
que semblaven no tenir el més mínim es-
crúpol davant la despossessió i el perma-
nent exili de centenars de milers de pa-
lestins.

 De manera que, durant el segle XX,
moltes societats musulmanes experimen-
taren un generalitzat sentiment de fracàs i
pèrdua d’autoestima. La independència
dels poders colonials aconseguida a mitjan
segle creà moltes expectatives que mai no
arribaren a materialitzar-se. Els musul-
mans han patit les conseqüències del fra-
càs de la seva política i la seva economia,
com també els efectes negatius de la mo-
dernització: ciutats molt poblades sense
un sistema d’ajuda social, una alta taxa
d’atur, governs corruptes i un distancia-
ment cada vegada més gran entre els rics i
els pobres. La modernització, lluny d’acon-
seguir una millora de la qualitat de vida,
ha representat la desfeta de la família tra-
dicional i dels valors religiosos i socials.
Molts musulmans donen la culpa als mo-
dels occidentals de desenvolupament polí-
tic i econòmic del declivi moral i del ma-
lestar espiritual. Quan els musulmans es
pregunten què és el que ha fallat, molts
d’ells responen que les seves societats s’han
desviat del recte camí de l’islam que els
havia dut al seu gran desenvolupament i la
prosperitat al llarg de la història. Per tant,
les fites futures impliquen una tornada a
un tipus de societat en la qual l’islam diri-
geixi la seva política.

 La majoria d’occidentals creuen, per
una manca d’informació o per una infor-
mació esbiaixada, que la violenta forma de
religiositat anomenada «fonamentalisme»
és exclusiva de l’islam. El fonamentalisme
és una realitat universal que ha sorgit en
les principals religions del món com a res-
posta als problemes que planteja la moder-
nitat, i s’ha demostrat que apareix quan és
bastant avançada. En un principi, les per-
sones religioses tracten de reformar les se-
ves tradicions i de conjuminar la moderni-
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tat amb les seves creences i dogmes de fe.
Pensem en el seguit de reformadors musul-
mans, d’entre els quals destaquem el jove
mestre egipci Hassan al-Banna (1906-
1949), fundador l’any 1928 del Movi-
ment dels Germans Musulmans d’Egipte,
un moviment que s’estengué per tot l’Orient
Pròxim. Al-Banna sabia que els musul-
mans necessitaven la ciència i la tecnologia
occidentals i que havien de reformar les
institucions polítiques i socials. Insistia que
l’islam era una forma de vida: la religió no
podia limitar-se a l’esfera privada, com
afirmava Occident, que havia jutjat neces-
sari separar la religió de la política amb la
finalitat d’alliberar el govern, la ciència i la
tecnologia de les restriccions de la religió
conservadora. Molts anys després, el fona-
mentalisme que arrenca del Moviment dels
Germans Musulmans d’Egipte de Hassan
al-Banna es consagra clarament teocràtic
en la revolució de l’aiatol·là Khomeini a
l’Iran, l’any 1979.

Però reprenguem el fil. Quan les per-
sones religioses s’adonen que les reformes
que volen instaurar no van enlloc, alesho-
res algunes d’aquestes persones recorren a
mètodes més extrems i neix un moviment
fonamentalista: senten un desencís pro-
fund de la modernitat, que no és capaç de
satisfer les seves expectatives. A més, tenen
pànic que l’establishment secular, liberal i
modernitzador, eradiqui la religió. Tots els
fonamentalistes –fins i tot als Estats Units–
es mostren summament crítics amb la de-
mocràcia i el laïcisme, i senten perillar la
seva identitat basada en valors de supre-
macia amb relació a les dones. Com que
l’emancipació del sexe femení ha estat un
dels trets més distintius de la cultura mo-
derna del segle XX, els fonamentalistes islà-
mics insisteixen en els papers atribuïts a

ambdós sexes en la societat tradicional
agrària, cobrint les dones amb vels i segre-
gant-les a l’àmbit de la llar i la servitud.
No hi ha dubte que la comunitat fona-
mentalista és la cara obscura de la moder-
nitat; una fissura en la societat, polaritzada
entre els que s’hi troben còmodes i gau-
deixen de la cultura secular i els que la
contemplen amb horror. Són molt pocs
els que han comprès que el laïcisme separa
religió i Estat per evitar que cap credo no
predomini sobre un altre i, així, garantir a
tot el món llibertat de culte o llibertat per
a no creure. Els exemples de França i Tur-
quia, on es prohibeix que les musulmanes
es cobreixin el cap a les escoles, han assen-
tat la convicció que el laïcisme, lluny de
constituir un Estat simplement neutral des
del punt de vista religiós, equival a un Es-
tat antireligiós. A més, en els darrers anys
molts musulmans de Turquia i l’Índia han
cridat l’atenció sobre la creació d’un Estat
laic «autèntic»; és a dir, un Estat en el qual
no s’afavoreixi cap religió sinó que es ga-
ranteixi la llibertat de culte i pràctica reli-
giosa.

La qüestió és que els fonamentalistes
posen tot l’èmfasi en els valors establerts
en el codi de família musulmà que esta-
bleix la mena de relació que ha d’existir
entre els homes i les dones. Considerat «el
cor de la sharia» i la base d’una societat i
d’una estructura familiar de forta orien-
tació islàmica, continua intacte en la ma-
joria dels països musulmans. Aquest codi,
que es troba actualment sobre la taula de
totes les associacions de dones de la comu-
nitat musulmana mundial, consagra la
submissió de la dona a l’home en tots els
aspectes de la vida: la condemna a estar
tota la vida sota la tutela de l’home, ja si-
gui el pare, l’avi, el germà, l’espòs, el cu-
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nyat i, en última instància, el fill. Entre els
articles d’aquest codi que més ens esglaien
destaquem els «deures» de les dones: obe-
diència al marit i dispensar-li la deguda
consideració de cap de família, alletar i
criar els fills, respectar els pares i familiars
del marit, comptar amb un «tutor matri-
monial» per casar-se o divorciar-se que
serà el seu pare o el parent masculí més
pròxim; és a dir, segons aquest codi, les
dones no poden actuar mai en nom propi.
A més de limitacions per a exercir la cus-
tòdia dels fills, prohibició de casar-se amb
un no musulmà, discriminació en l’herèn-
cia, etc. Gairebé mai no se’ls respecta el
dret a iniciar un procés de divorci, mentre
que als homes no se’ls exigeix cap mena de
justificació o raó per a fer-ho. Emfasitzem
les reformes en alguns països en les lleis
que regulen el matrimoni i el divorci. Una
de les més importants ha estat la supressió
de la poligàmia en certs països i la imposi-
ció de severes lleis restrictives en altres;
ampliació dels drets de les dones que desit-
gen divorciar-se, entre els quals s’inclouen
el fet de rebre diners en concepte de ma-
nutenció. Però en realitat el divorci és un
repudi encobert, ja que, atesos els supòsits
desfavorables per a les dones, només el
sol·liciten els homes. Pel que fa als drets
d’herència, l’hereva rep únicament la mei-
tat del que rebria en cas de tractar-se d’un
baró; hem de tenir present que aquesta
limitació afecta mil tres-cents milions de
persones (que són les que componen l’ac-
tual comunitat musulmana).

De manera que el racionalisme secular
de la nostra cultura moderna planteja pro-
blemes crucials als membres de totes les
tradicions religioses importants. Els islà-
mics es debaten avui dia per fer compati-
bles les seves creences amb la sensibilitat

moderna (la mateixa dinàmica s’esdevé a
l’Església catòlica); les discussions són as-
pres i angoixoses, ja que es tracta de qües-
tions dogmàtiques que afecten el nucli de
la religiositat islàmica. Com poden les do-
nes compaginar tot allò que han mamat
des del bressol amb la realitat de cada dia
sense trencar l’equilibri familiar, basat en
una cultura impregnada de tabús religio-
sos? Les dones es troben a l’epicentre dels
desafiaments que tenen plantejades les so-
cietats araboislàmiques, immergides en el
mateix cor del debat entre optar per un
model de democràcia moderna a l’occi-
dental o continuar ancorades en el model
tradicional basat en la religió de Mahoma.
I ambdós models són antagònics. O el res-
pecte a la Declaració dels drets humans o
l’obediència a la sharia islàmica. Es concep
una societat musulmana no subjecta a les
lleis de l’Alcorà? I, si així fos, què ocorre
amb la identitat fonamentada mil·lenària-
ment en la religió musulmana? L’Alcorà
diu: «Els homes són superiors a les dones
perquè Déu els ha donat preeminència so-
bre elles» (sura IV, 38). També en un altre
versicle, l’Alcorà ens diu: «Aquelles dones
que tingueu por que us desobeeixin re-
nyeu-les, mantingueu-les soles a les seves
habitacions, fustigueu-les. Si us obeeixen,
no busqueu pretexts per maltractar-les»
(sura IV, 33). A la sura 2, versicle 282, diu
Al·là: «Vosaltres que creieu! Quan tracteu
entre vosaltres un préstec amb termini de
devolució, poseu-ho per escrit; i que això
ho faci amb equitat un de vosaltres que sà-
piga escriure... I busqueu com a testimo-
nis dos homes, però, si no n’hi hagués,
aleshores un home i dues dones el testi-
moni de les quals us satisfaci, de manera
que si una d’elles oblida, l’altra li ho faci
recordar». Un home és, doncs, suficient, i
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es dóna per fet que les dones poden obli-
dar. Si una oblida, que l’altra li ho recordi.

Com més va més es palesen les contra-
diccions entre els sentiments educats des
dels preceptes de la llei islàmica i les neces-
sitats econòmiques (la participació de la
dona en el pressupost familiar s’imposa
cada vegada més com un imperatiu econò-
mic ineludible). D’aquesta manera és com
es manifesta la constant oscil·lació en els
desigs dels homes en aquestes societats,
entre la nostàlgia d’un temps en què res no
empetitia la seva potència i poder, i un
realisme dictat per l’evolució i la necessitat
econòmica. Aquesta oscil·lació, gairebé
neuròtica, és allò que marca els límits de
les dones en tots els espais. Pel que fa a
l’àmbit del treball, continuen essent les
executores, com més dòcils molt millor,
d’un poder masculí que defensa amb molt
de zel el seu monopoli. És evident que els
valors, les bases materials i simbòliques de
l’autoritat dels homes es desmunten per
moments en absència de bastides capaces
de donar sentit a la duresa de les societats
que es construeixen davant d’ells. A més,
passa que el masclisme no sols està arrelat
entre la població masculina, sinó que tam-
bé impregna la mentalitat de les mateixes
dones araboislàmiques. Són situacions
molt difícils d’eradicar, perquè van lliga-
des a qüestions culturals i creences religio-
ses. Tant és així que no sols les analfabetes
o les dones rurals són fervents prosèlits
dels preceptes musulmans escrits a l’Al-
corà. Hi ha dones molt preparades o amb
carreres universitàries a diversos països
(Marroc, Algèria, Egipte...) que s’han con-
vertit a l’islam i practiquen la religió de
Mahoma. Com assenyala Maria Dolors
Massana, és sorprenent que aquestes do-
nes, bo i essent intel·ligents, cultes, sensi-

tives, lògiques, raonables, obertes, es con-
verteixin, quan parlen de l’islam, en éssers
d’una simplicitat aclaparadora.

De fet, a Espanya, i no més lluny dels
anys cinquanta i seixanta del segle XX, es
produïen greus dependències de les dones.
No ens queden molt llunyanes les preven-
cions conservadores de molts pares i mol-
tes mares occidentals enfront de les carreres
professionals de les seves filles; la descon-
fiança davant de les metgesses, les advo-
cadesses, les periodistes, o davant d’altres
professions considerades pròpies dels ho-
mes: enginyeres, lampistes, guàrdies, etc.

EL PODER DE LES PARAULES

Enmig de tot aquest paisatge tan poc es-
timulant, és un heroisme que una dona
s’entossudeixi a escriure i publicar un lli-
bre. Ben segur que a les forces socials, po-
lítiques i religioses influents d’aquests paï-
sos –és a dir, una població pràcticament
del tot masculina–, el fet que aquests lli-
bres arribin a publicar-se els deu semblar
obra de Satanàs. Però cada dia ens arriben
a casa nostra notícies d’obres noves escrites
per dones que viuen en països en conflicte,
països on són considerades, en els casos
més favorables, una mica més que escla-
ves; llibres escrits per iranianes, iraquianes,
pakistaneses, marroquines, egípcies... en
els quals invariablement i al marge de la
història o del tema s’adverteix una clara
denúncia sobre la situació d’opressió de les
dones. L’esperit de la literatura d’aquestes
escriptores és, doncs, la resistència; la re-
sistència a l’ensorrament de la seva dig-
nitat.

Són relats impressionants, a vegades
escrits en condicions molt difícils, penes,
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problemes, perills que fan posar els pèls de
punta. Personalment reclamaria una lectu-
ra activa i assídua d’aquesta mena de no-
vel·les, de les autobiografies i autoficcions
que es publiquen periòdicament. Faig me-
ves les paraules de Humbert Humbert, el
personatge principal de Lolita, la famosa
obra de l’escriptor rus Nabòkov: «Et ne-
cessito, lector, perquè ens imaginis, per-
què no existiríem de veritat si no ho fas».
Com podem, si no, deixar constància
d’aquesta realitat atroç en la història de la
humanitat? La vida representada amb
sang, mutilació i mort.

La publicació en català o en castellà,
d’aquesta mena d’obres enmig de l’allau
actual de publicacions ens demostra la
força que en el món literari agafen actual-
ment aquestes escriptores. Estic conven-
çuda que la decisió de les editorials es pren
amb criteris de qualitat i, sobretot, amb
molta valentia; vull creure que l’objectiu
no és exclusivament l’aspecte mercantil
que avui dia envaeix el món editorial. Al
nostre país apareixen, doncs, de forma
gradual algunes d’aquestes obres, a més de
produir-se esdeveniments tan importants
com, entre d’altres, l’atorgament el febrer
de 2003 del premi Príncep d’Astúries de
les Lletres a l’escriptora i sociòloga marro-
quina Fatema Mernissi. La decidida apos-
ta pel diàleg entre cultures reflectida en els
seus llibres li ha valgut compartir el premi
amb una altra lluitadora consumada, la
nord-americana Susan Sontag, recentment
desapareguda. Fatema Mernissi, com ella
mateixa explica, és filla i néta d’analfabetes
i fou educada en una escola on seguien les
lleis de l’Alcorà. A mitjan febrer de 2003,
vaig assistir a unes jornades sobre «Dona i
ciutadania a la Mediterrània» celebrades a

Barcelona sota el patrocini de l’Institut
Europeu de la Mediterrània i en les quals
Mernissi era una de les ponents. Durant
els dies que va ésser a Barcelona va inaugu-
rar, al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), l’exposició que ella
mateixa havia ideat: «Fantasies de l’harem
i noves Sherezades».

També la famosa escriptora i metgessa
egípcia Nawal al-Sa’dawi fou guardonada
amb el XV Premi Internacional Catalunya
el 2003. En el seu discurs ens digué que la
població civil és avui dia «la segona gran
superpotència mundial», l’única que, al
seu parer, pot fer possible «un món millor»
en el qual existeixin justícia, llibertat i
amor. Nawal al-Sa’dawi ha estat empreso-
nada, exiliada i condemnada a mort pels
fonamentalistes islàmics. I tot això pel fet
d’escriure sobre la corrupció política o la
mutilació genital femenina (MGF). «Vaig
decidir llegir l’Alcorà de dalt a baix –escriu
l’autora egípcia–. Aleshores em vaig ado-
nar que era cert el que deia el meu oncle
Sherik Mamad. Al·là no es dirigia a Eva
només que a través del seu espòs, Adam, i
el nom de Jadisha no s’esmenta ni un sol
cop, tot i que havia participat en la fun-
dació de l’islam i havia encaminat el seu
espòs perquè es convertís en el profeta de
l’islam». Són paraules que a Egipte signifi-
quen censura i mort, el mateix que moltes
de les paraules que ha escrit la marroquina
Fatema Mernissi, experta en el món àrab i
una autoritat mundial en estudis de l’Al-
corà. En totes aquestes novel·les i autobio-
grafies hi ha temes recurrents esfereïdors;
n’és un mutilació genital femenina (MGF),
o la circumcisió de les dones, tal com
s’anomena, amb eufemisme, als països on
es duu a terme.
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EL TABÚ DE LA MUTILACIÓ
GENITAL FEMENINA (MGF)

Pel juliol de 1997 les Nacions Unides
aprovaren una llei que condemnava aques-
ta nauseabunda pràctica, i el Parlament
Europeu ha considerat que constitueix un
gravíssim atemptat a la salut psíquica i fí-
sica de les dones; cap motivació de natu-
ralesa cultural ni religiosa no pot justificar
aquesta pràctica i, per damunt de tot, ho
planteja com un crim contra la integritat
personal i com una violació dels drets hu-
mans sancionada per nombroses conven-
cions internacionals. En aquest sentit,
considera que el risc de sofrir la MGF és
motiu per a reconèixer el dret a l’asil o per
a la protecció humanitària.

La MGF és una tradició, molt anterior
a l’islam, ja que els seus orígens es remun-
ten a l’edat de pedra a l’Àfrica central. Ac-
tualment encara és arrelada en molts paï-
sos africans: Costa d’Ivori, Kenya, Txad,
Etiòpia, Mali, Nigèria, Sierra Leona, Su-
dan, Tanzània i Uganda. Al llarg de les
ribes del Nil és, des de fa més de dos mil
anys, un costum profundament establert.
La tradició també s’estén per Oman, Iemen
i els Emirats Àrabs. Teòlegs islàmics de tot
el món han negat que hi hagi raons reli-
gioses que justifiquin la circumcisió feme-
nina, els orígens de la qual, com hem dit,
arrenquen de temps remots, i tots estan
d’acord que les lleis de l’Alcorà no la pres-
criuen. De fet, la MGF no es practica als
països islàmics més estrictes i ortodoxos
com ara l’Aràbia Saudita, l’Iran o el Ma-
grib. Aquesta tradició horripilant està en-
cara tan arrelada en les comunitats que la
practiquen perquè es creu que no hi ha
motius per a eradicar-la, ja que les tradi-
cions s’han de respectar. Amb tot, el més

important, i també el més difícil, és can-
viar l’opinió i el comportament de la po-
blació. Perquè, malgrat les lleis que la pro-
hibeixen, es continua practicant impune-
ment: les dades ens assenyalen que la MGF

produeix la mort de tres mil dones l’any.
Els mètodes i tipus de mutilació dife-

reixen entre els països. Segons un estudi de
la ONG Medicus Mundi, en cada un dels
països on es practica, un 90 % de la pobla-
ció femenina té els òrgans genitals mutilats.
L’informe de les Nacions Unides realitzat
l’any 2000 exposa que hi ha cent trenta-
cinc milions de dones al món que han so-
fert algun tipus de mutilació genital. El
mateix estudi de Medicus Mundi ens in-
forma que el 45 % de les dones egípcies
sotmeses a l’ablació parcial o total del clí-
toris estan incapacitades per a mantenir
una relació sexual satisfactòria. Entre un
15 % i un 20 % són estèrils, i la majoria
són frígides. I això en un país on, segons
xifres oficials de l’any 2002, el 50 % de les
dones han estat sotmeses a la denigrant
mutilació. Aquesta xifra s’eleva en les zo-
nes rurals fins a un 89 %. El fet és que, a
Egipte, encara avui dia es mutilen diària-
ment al voltant de tres mil sis-centes nenes.

L’escriptora somalí Waris Dirie ens
conta en Amanecer en el desierto com la
seva mare la dugué a una vella beduïna
perquè la circumcidés; creia, la seva mare,
que d’aquesta manera esdevindria una do-
na neta i pura, una dona digna per a casar-
se i formar una família. Esgarrifa la lectura
de l’episodi de la mort de la seva germana,
dessagnada quan la mateixa beduïna li
tallava el clítoris, els llavis menors i també
els llavis majors. Aquesta operació és la
forma més brutal de mutilació genital, i
s’anomena «infibulació» o «circumcisió fa-
raònica». Ens conta Waris com als tretze
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anys s’escapà de casa perquè el seu pare la
volia casar amb un home vell el qual no
coneixia. Aquesta escriptora és avui dia
ambaixadora de l’organisme de les Na-
cions Unides per a combatre la MGF; mol-
tes dones, com ella, han trencat el tabú i
en parlen sense embuts. Nawal al-Sa’dawi
fou, l’any 1971, la primera a denunciar
públicament la brutalitat d’aquesta pràc-
tica tradicional. Ella és, juntament amb
altres dones escriptores, un fidedigne testi-
moni, ja que també fou circumcidada.
Igual que la mare de l’escriptora Walis Dirie,
igual que les mares que duen a mutilar les
seves filles, la mare de Naval creia que
havia d’arribar neta i pura al matrimoni:
amb els genitals mutilats no cauria en la
temptació de la carn. D’aquesta manera
esdevindria tímida i virtuosa, ja que una
jove no circumcidada és fàcil d’excitar se-
xualment i, per tant, propensa a cometre
actes il·lícits.

DUES AUTOBIOGRAFIES:
QUEMADA VIVA

I LEER ‘LOLITA’ EN TEHERÁN

D’altres escriptores musulmanes defensores
dels drets de les dones s’uneixen als noms
de Fatema Mernissi, Nawal al Sa’adawi o
Walis Dirie. Podríem parlar de Fadwa Tu-
qan, la gran poetessa palestina que nasqué
amb la Declaració Balfour i morí amb la
segona Intifada al nord de Cisjordània; del
diari de viatges d’Ana Tortajada, El grito
silenciado, o de Nahid, de la mateixa auto-
ra, on ens explica la situació de l’Afganis-
tan; de l’autobiografia Yo cacé terroristas
(obra obligatòriament anònima, ja que la
seva autora s’ha sotmès a un programa de
protecció de testimonis); i també de l’es-

criptora pakistanesa Uzma Aslam Khan,
que condueix la seva experiència creativa
pel territori de la ficció –la seva darrera
obra, Intrusos, ha aconseguit una difusió
internacional. L’autora construeix una
història d’amor en la qual ens mostra l’a-
bisme immens i insalvable que al seu país,
el Pakistan, es dóna entre els homes i les
dones. Els protagonistes són el fil conduc-
tor, l’excusa, per a mostrar-nos aquestes
diferències i la impotència davant els cos-
tums arcaics, obsolets i injustos. Durant la
presentació el 5 de novembre de 2003 a
Barcelona d’Intrusos, Aslam ens explicà
que als centres urbans les coses van millor
que a les zones rurals, perquè hi ha més
dones que s’escolaritzen i, fins i tot, algu-
nes comencen a muntar negocis propis.

Hi ha dues autobiografies que vull co-
mentar amb més profunditat: Quemada
viva, de la cisjordana Souad (un nom in-
ventat), escrit en col·laboració amb Marie
Thérèse Cuny, i Leer ‘Lolita’ en Teherán, de
l’escriptora i professora iraniana Azar
Nafisi.

L’obra Quemada viva és la veritat
ferotge d’una jove nascuda a Cisjordània
que a 17 anys (en fa ara 26) s’enamorà i es
quedà embarassada; la seva família consi-
derà que havia comès un terrible greuge
contra l’honor de la família i decidí ma-
tar-la. En les societats àrabs i musulmanes
l’honor del conjunt de la família està di-
rectament lligat a la virginitat i puresa de
les seves dones, per això la més petita re-
lliscada de les dipositàries d’aquest honor
és castigada amb inclemència i, fins i tot,
amb la mort. El «crim d’honor» és la for-
ma més extrema de violència contra les
dones, i es pot decretar si aquestes rebut-
gen el candidat a marit concertat pels pa-
res, per adulteri o perquè han estat viola-
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des i no han sabut guardar l’honor de la
família.

Les lleis de l’honor s’apliquen sobretot
a l’Orient Mitjà, Pakistan, Turquia i
també, entre d’altres països, en algunes re-
gions del Brasil. Com que exigeixen que
l’esposa arribi verge al matrimoni, l’himen
es converteix en la part més apreciada de
l’anatomia femenina. Perdre qualsevol part
del cos (un braç, una cama, un ull...) no
mereix la mateixa importància que la pèrdua
de la virginitat, perquè no té conseqüèn-
cies directes sobre l’honor de la família.
Fins i tot, als països amb una interpretació
de la sharia menys conservadora, els «crims
d’honor» es consideren una pràctica social
acceptada que de forma implícita, i a ve-
gades explícita, compta amb el suport del
govern.

Això és exactament el que s’esdevingué
amb Souad: els barons de la seva família es
constituïren en tribunal i, per unanimitat,
van decidir que la seva filla, germana i
cunyada es mereixia la mort. El cunyat de
Souad la cremà viva ruixant-la amb ben-
zina i llançant-li un llumí mentre estava
fent la bugada. «Tinc el cap abaixat contra
el pit, sento caure l’aigua freda i crido per-
què aquesta aigua freda em crema. Estic
arraulida, sento l’olor de la carn cremada,
del fum. Crec que em desmaiaré. Ja no
veig gran cosa [...]. Estic a punt de morir.
Està bé. Potser ja sóc morta. Al final tot
s’ha acabat». Però Souad no era morta.
Cremava com una torxa fins que uns veïns
la van socórrer: fou conduïda a un hospi-
tal, on s’estigué tres mesos sense rebre «cap
mena d’ajuda mèdica, tret de les inferme-
res, que m’anaven arrancant la pell a tires.
Hi havia un metge bondadós, però no em
podia tocar sense el permís dels meus pa-
res, ja que era menor d’edat». Tenia la bar-

beta i els braços enganxats al pit, i l’episodi
del naixement del seu fill, sola a l’hospital,
fa esgarrifar. La seva mare hi va anar un dia
per donar-li un verí, no per acabar el sofri-
ment insuportable de la noia sinó per ne-
tejar, per fi, l’honor de la família. El metge
que la custodiava aconseguí aturar-ho.

Per sort –o per no sort– Jacqueline
Thibault, cooperant suïssa de la ONG SUR-
GIR2 a l’Orient Mitjà, conegué el seu cas i
amb extraordinària fortalesa tragué Souad
i el seu fill de l’infern. Refugiada a Euro-
pa, durant molts mesos li realitzaren em-
pelts: vint-i-quatre operacions en total.
Les cicatrius a la seva ànima i al seu cor
també han quedat per sempre. El novem-
bre de 2003 el llibre fou presentat a Ma-
drid, i a la conferència de premsa no hi
van assistir ni Souad ni tampoc Jacqueline
Thibault per motius de seguretat, ja que
l’afront a l’honor de la família és un delicte
que no prescriu: «No vaig tacar l’honor del
meu pare, sinó el de tota la família, de ma-
nera que el que vaig fer no prescriu, i el
meu càstig roman generació rere gene-
ració. L’home del meu país no oblida mai;
si ho fes, tot canviaria». Avui, Souad és ca-
sada, té dos fills i viu a Europa. Per als oc-
cidentals el testimoni de Souad resulta, a
estones, irreal. Però al seu poblet, al seu
país i a molts altres països és el costum or-
dinari i quotidià. Ella mateixa reconeix
que aquests crims només es consideren de-
licte quan ets capaç d’escapar del país. En
aquests pobles, la «llei de l’home i la de
l’honor» manen per sobre de tot, i la pa-
raula assassí perd totes les connotacions ne-
gatives quan es tracta de matar una dona.

El cas de Souad el pateixen milers de
dones a tot el món condemnades a una
vida de submissió, obediència, maltracta-
ment i ignorància. Milers de dones en
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centenars de pobles on la dependència del
pare que la maltracta la duu després a la
dependència del marit. «Néixer nena al
meu país és una maledicció; una desgràcia
que cal eliminar com més aviat millor.
Una de les imatges que tinc de la meva in-
fàntesa és aquella en què la meva mare es-
trangulava les meves germanes acabades
de néixer amb una pell de xai. Jo ho recor-
do només tres vegades, però crec que ho
va fer fins a nou». Aquestes paraules, les de
Souad, no són el començament d’una no-
vel·la de ficció. Són reals; són petites pin-
zellades d’una vida que ella dugué amb
«normalitat», perquè al seu país que una
dona sigui arrossegada, estrangulada o cre-
mada –com a ella li ocorregué– és una
cosa normal amb la qual s’ha de conviure.
La segregació de sexes a l’islam comença,
doncs, des del naixement i nens i nenes
configuren dos mons absolutament anta-
gònics que no es barregen ni es troben més
enllà de les relacions mare-fill, substitu-
tives de les naturals marit-muller; això vol
dir entre un ésser dominat i un altre do-
minant, ja que la comunió matrimonial
només funciona al llit per engendrar ba-
rons. I aquí la disponibilitat i la submissió
ha d’ésser absoluta per part de l’esposa.
Segons estipula l’Alcorà: «Les dones són el
vostre camp. Aneu al vostre camp quan
vulgueu» (sura II, 223). És impossible que
sota aquests preceptes s’estableixin cor-
rents de confiança i afecte veritables. No
hi ha dubte que en el seu trajecte vital, la
dona «porta una vida pitjor que la dels
animals, ja que en aquestes zones els ani-
mals es cuiden més que les nenes perquè
valen alguna cosa: donen llet o es venen al
mercat».

Una nena sempre és una càrrega. Un
ésser en el qual no s’inverteixen esforços ja

que, quan contragui matrimoni (recor-
dem el codi de família musulmà), s’inte-
grarà per sempre més en la família del ma-
rit. La mare, per protegir-se, no li dóna
afecte ni s’hi encaterina; veu en ella un
ésser desvalgut en el qual s’emmirallen les
seves frustracions. L’educació que li do-
narà és severa, ja que la vida que li espera
és molt dura. D’aquesta manera és com
s’acostumà Souad a veure’s a si mateixa;
com un ésser inferior, i a saber que el mi-
llor era sempre per al seu únic germà: el
menjar, els vestits, les joguines... tot. Molt
aviat aprengué que havia nascut en un
món fet pels homes i per a ells. Ens ho re-
lata d’aquesta manera: «Era així la vida al
poble, la llei dels homes. De ben segur que
les nenes i les dones rebien pallisses cada
dia també a les altres cases. Sentíem crits
de fora perquè era normal que ens col-
pegessin, que ens afaitessin el cap o que
ens lliguessin a una estaca de l’estable. No
hi havia cap més manera de viure. El meu
pare és el rei, l’home totpoderós, el que
posseeix, el que decideix, el que ens pega i
ens tortura. I fuma tranquil·lament la pipa
davant la casa, amb les seves dones tanca-
des, les quals tracta pitjor que a les bèsties.
L’home pren una muller per tenir fills,
perquè li serveixi d’esclava igual que les
nenes que vindran, si té la desgràcia de
parir-les. Sovint mirava el meu germà, a
qui tothom adorava com jo, i pensava: què
té ell que no tinguem nosaltres? Si ha
sortit del mateix ventre que jo... I no tro-
bava la resposta. Les coses eren així. Ha-
víem de servir-lo com al meu pare, arros-
segant-nos, amb el cap cot».

Amb l’obra Leer ‘Lolita’ en Teherán, la
professora iraniana Azar Nafisi també ha
elegit l’autobiografia per a reproduir-nos
la textura de la vida en una societat tota-
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litària on les persones es troben desempa-
rades en un món il·lusori i ple de falses
promeses; un món on s’ha d’ésser molt
lúcid per a distingir el salvador del botxí.
A més, pel que fa a les dones, s’ha d’ésser
molt valent per a testimoniar-ne l’opres-
sió, la discriminació i els ultratges als quals
són encara sotmeses en aquest país, l’Iran.

El triomf, l’any 1979, de la revolució
de l’aiatol·là Khomeini i la proclamació de
la república islàmica foren determinants a
l’hora de donar un fort impuls a l’onada
integrista que s’estengué per tot el món
musulmà i que arribà al zenit a l’Afganis-
tan amb els talibans al poder. La legislació
de la sharia reemplaçà el sistema jurídic
vigent i es convertí en la norma. L’edat
conjugal descendí als nou anys, l’adulteri i
la prostitució es castigaven amb la mort
per lapidació, i les dones passaren a valer
davant la llei la meitat que els homes. A la
ministra d’Educació del règim anterior
la posaren en un sac i la mataren a pedra-
des i cops de bastó.

Azar Nafisi ens parla de l’esquizofrènia
d’una república islàmica escindida en
dues: la de les paraules i la dels fets. En la
república islàmica de les paraules, la dè-
cada dels noranta3 començà amb promeses
de pau i reforma. Un matí, el Consell dels
Guardians, després d’àrdues deliberacions,
havia elegit l’antic president Hojat-ol-
Eslam Ali Khamenei, successor de l’aia-
tol·là Khomeini. Khamenei estava vincu-
lat a alguns dels grups més conservadors i
reaccionaris de la minoria governant, però
també era conegut pel seu mecenatge a les
arts. De fet, havia rebut una dura recrimi-
nació de Khomeini per haver suavitzat el
to de la condemna teològica de Salman
Rushdie. Però aquesta mateixa persona
–en paraules de la professora Nafisi–, «el

nou cap suprem, que ostentava ara el més
alt títol polític i religiós del país, que exigia
el més gran respecte, era un farsant». Kha-
menei optà per unir-se al bàndol dels més
reaccionaris. En aquesta decisió, no sols hi
influïren les seves creences religioses; s’hi
recolzà per tal de rebre suport i protecció
política, i per compensar la manca de res-
pecte que sentien per ell els seus mateixos
col·legues. La nova esperança era el poderós
i antic portaveu del Parlament, Hojat-ol-
Eslam Rafsanjani, el primer que meresqué
el nom de reformista. Parlà de liberalitzar
les lleis, però aquestes reformes significa-
ren, una vegada més, «que podies saltar-te
les normes i ensenyar un floc de cabell per
sota del mocador. Era com dir que podies
ésser una mica feixista o un comunista
moderat». El liberalisme del president
Rafsanjani, igual que el del seu successor,
el president Khatami, no passà d’aquí. Els
que es prengueren seriosament les seves
reformes i la liberalització pagaren un preu
molt alt, a vegades amb la vida, mentre els
seus botxins quedaven lliures i sense càs-
tig. Quan l’escriptor dissident Saiidi Sirja-
ni, que imaginava que comptava amb el
suport presidencial, fou empresonat i tor-
turat (i finalment assassinat), ningú no
l’ajudà; un altre exemple de la tensió cons-
tant entre la república islàmica de les pa-
raules i la dels fets, una tensió que encara
avui dia continua.

Instaurada la república, el nou govern
no trigà a aprovar normes que restringien
la vestimenta de les dones i les obligaven a
dur chador o un mantó llarg i el mocador.
L’experiència havia demostrat que l’única
manera que aquestes normes fossin acata-
des era imposar-les per la força. La desobe-
diència es castigava de diverses maneres,
des de sancions econòmiques fins a setan-
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ta-sis fuetades i la presó. Més tard, el Go-
vern creà les conegudes esquadres de la
moralitat: grups armats de quatre persones
d’ambdós sexes que patrullaven pels
carrers en un Toyota blanc per garantir el
compliment de les lleis. Vigilaven que les
dones duguessin el vel degudament, que
no anessin maquillades i que no passeges-
sin amb homes que no fossin familiars
propers... no caminaven dretes, sinó que
ajupien el cap, no podien ésser vistes, ni
escoltades, ni advertides i, per això, no
miraven mai els altres vianants.

És a dir, havien d’esdevenir invisibles.
Per aquest motiu als actes públics dels
països islàmics la presència dels homes és
gairebé exclusiva. És d’allò més estrany
veure dones a les manifestacions, als festi-
vals i a les celebracions populars. El país
més radical quant a la condició de la dona
és l’Aràbia Saudita: és pràcticament un
país d’homes i per als homes. Les dones ni
tan sols poden conduir automòbils.

L’Iran era, doncs, un país on tots els
gests, fins i tot els més privats, s’interpre-
taven en sentit polític. Els ulemes el go-
vernaven, i la religió s’utilitzava com a ins-
trument de poder, com a ideologia. Els
colors del mocador d’Azar Nafisi o la cor-
bata del seu pare eren símbols de deca-
dència occidental i de tendències imperia-
listes. Pels carrers es podien llegir consig-
nes escrites a les parets amb grans lletres:
«Els homes que duen corbata són lacais
dels americans; el vel és la protecció de la
dona». No dur barba, estrènyer la mà de
l’altre sexe, aplaudir o xiular en reunions
públiques, era considerat un acte de cons-
piració imperialista per exterminar la cul-
tura de l’Iran.

Aquest fou el cas de la professora Na-
fisi, a la qual, davant la seva desobediència

(no sols per negar-se a dur el vel –yihab–),
limitaren de totes les maneres imagina-
bles, la controlaven i l’espiaven, i final-
ment li negaren la plaça universitària que
li corresponia. Les últimes setmanes abans
de deixar la universitat s’enfrontà reitera-
dament a d’altres docents perquè mante-
nien llarguíssimes i insulses discussions
encarades a eliminar paraules de determi-
nades obres mestres de la literatura. Nafisi
ens diu: «Podia algú concentrar-se en la
feina, dur a terme una tasca de nivell i pro-
fitosa, quan el que preocupava la junta de
professors era eliminar la paraula vi d’una
novel·la de Hemingway?». L’escassa quali-
tat acadèmica de la universitat, la mora-
litat mesquina que exhibia triomfalment i
l’estretor de mires l’havien desil·lusionat
indefectiblement.

És la tardor de 1995 quan l’autora de-
cideix, després d’abandonar voluntària-
ment la universitat, reclutar set alumnes i
dur a terme al seu propi domicili un curs
de literatura. Podem dir que Leer ‘Lolita’
en Teherán és una autobiografia revestida
de ficció: l’autora ens adverteix que ha
modificat certs aspectes i comportaments
dels seus personatges principals, les set
alumnes, per encobrir-les de les dramàti-
ques conseqüències que s’esdevindrien si
la censura en conegués els noms i els fets
reals. Desenganyades de la tràgica i absur-
da farsa dels absolutistes, es refugien en el
seu interior i, malgrat el pànic que les cor-
prèn, es neguen a ésser com els altres, com
els seus acusadors, com «ells». En les ses-
sions del seminari, llegien i discutien lli-
bres de la literatura universal prohibits pel
règim islàmic totalitari, el qual, si se n’ha-
gués assabentat, ho hauria reprimit amb
càstigs contundents i brutals. Vivien en
una cultura que menyspreava les obres
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literàries; només tenien valor, eren «im-
portants», quan servien per a allò que, pel
que sembla, era molt més necessari: la
ideologia del règim islàmic. Però enmig
del context en el qual malvivien, valia la
pena arriscar-se; aquell seminari era un
intent desesperat d’escapolir-se, de gaudir
d’un bri de llibertat durant unes hores a la
setmana de la paranoia que contaminava
l’ambient. El llibre es titula Leer ‘Lolita’ en
Teherán perquè una de les obres que co-
menten és la coneguda novel·la Lolita de
Nabòkov.

Quan s’asseien al voltant de la taula de
la sala, es treien molt més que el mocador
i el yihab que en la vida social els tapava el
cap i els rostres. Molt més que el chador
negre o marró fosc, que només deixa al
descobert l’oval de la cara i dues mans
inusitades. La llum travessava les cortines
de les finestres que, com que eren en un
país islàmic, havien d’estar obligatòria-
ment cobertes. De fet, en aquests països,
els vels duen a terme la mateixa funció que
les cortines: traduït literalment, yihab sig-
nifica ‘cortina’. La funció del vel és idèn-
tica a la de la cortina: ocultar. Quan ama-
guem alguna cosa és perquè no volem que
sigui vista, per evitar mirades que, tal ve-
gada, podrien ésser perilloses. El yihab té
aquesta missió: evitar la provocació de
desigs turbulents en els homes. Ja ho diu
l’Alcorà: «Ordena a les dones creients que
humiliïn les seves mirades i que observin
la continència, que no deixin veure els
seus ornaments més del que està a l’exte-
rior, que es cobreixin amb un vel, que no-
més deixin veure els seus encants als seus
marits, als seus pares o als pares dels seus
marits, als seus germans o als fills dels seus
germans, als fills de les seves germanes o a
les dones d’aquests, o als esclaus o criats

barons que no necessitin dones [eunucs?],
o als nens que no distingeixen encara les
parts sexuals d’una dona. Que les dones
no agitin els peus de manera que deixin
veure els seus encants ocults. Gireu els
vostres cors envers Déu a fi d’ésser feliços»
(sura XXIV, 31). Per això a les dones se les
ensinistra sobre com evitar atraure sexual-
ment els homes: han de sortir de casa el
mínim possible, sempre acompanyades
per un membre masculí de la família, i
han de tapar-se i mantenir-se callades. Ja
ho hem dit abans: han d’esdevenir invisi-
bles. En l’imaginari col·lectiu, una dona
musulmana es diferencia d’una dona cris-
tiana en el fet que la primera és «verge»,
pura i blanca, ja que es reserva per al seu
espòs i només per al seu espòs. El seu
atractiu, el seu poder, sorgeix de la seva
modèstia. De les cristianes, bé, què se’n
pot dir, de les cristianes, excepte que no
són verges... Els autobusos estan dividits
en dues parts, i les dones han d’entrar per
la porta del darrere i asseure’s als seients
reservats per a les dones. Però la paradoxa
és servida: als taxis s’accepten un màxim
de cinc passatgers, i homes i dones s’apilen
com sardines. El mateix s’esdevé als mini-
busos on les assetgen homenots barbuts i
temorosos de Déu.

En aquella sala creen, doncs, una vida
artificial; es treuen els vels, escolten músi-
ca prohibida, s’enamoren, es deixen créi-
xer les ungles i se les pinten... Després, al
carrer, s’hauran de posar guants per ocul-
tar-les fins i tot a l’estiu, ja que les ungles
pintades, igual que el maquillatge, eren un
delicte que es castigava amb flagel·lació,
sanció i, fins i tot, amb un any de presó.

Què diríeu, com us sentiríeu, si una
filla vostra arribés a casa plorant perquè el
guàrdia que vigila la porta de la universitat



146
l’ha castigada, l’ha violentada i humiliada,
pel fet de pujar corrent l’escala (perquè
arribava tard a classe); pel fet de parlar
amb persones de l’altre sexe; per dur una
rosa premuda entre els seus llavis joves (la
qual cosa anava contra la norma); o per-
què li han trobat coloret a la bossa? Dar-
rere l’opressió física i real del règim totali-
tari ve el malson de viure en una atmosfera
de por perpètua. Azar Nafisi ens explica
que una de les coses que més clarament
recorda de la Universitat de Teheran és
l’entrada al campus universitari. Al costat
del portal principal hi havia una altra en-
trada petita amb una cortina, protegida
per l’arrogància d’un guardià. Les alum-
nes, sense excepcions, havien de travessar
aquella obertura lateral que donava a una
habitació fosca on les inspeccionaven.
Havien de dur la roba de rigor: el color de
la jaqueta, la longitud de l’uniforme, el
gruix del mocador, la forma de les sabates.
Els remenaven els objectes de la bossa, els
fregaven la cara davant el mínim indici de
maquillatge, els comprovaven la mida dels
anells; inesgotables històries de frustra-
cions i dolor. Ben segur que aquella ma-
leïda porta estava ideada per tornar-les in-
visibles, per humiliar-les i fer-les sentir
vulgars i nul·les.

La veu d’aquestes escriptores és triste-
sa, súplica, abandonament, crit. Però tam-
bé esperança, somni. Creen memòria col-
lectiva conscients que avancen enmig
d’una jungla plena d’entrebancs. Però elles
els sortegen amb lucidesa persuadides que
els mots poden fer canviar les coses. Es-
criuen perquè encara creuen en les parau-
les, en la literatura. Jo, com elles, també
tinc aquesta feblesa... ❏
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1. El terme islam és una paraula àrab que vol dir
‘submissió’. Ésser musulmà significa sotmetre’s a
la voluntat de Déu i ser responsable de complir la
voluntat divina, tant en l’àmbit privat com en el
públic. Implica pertànyer a una comunitat mun-
dial de creients (umma). La responsabilitat que els
creients contrauen amb l’islam i amb la comuni-
tat islàmica invalida qualsevol altre vincle o res-
ponsabilitat social amb la família, tribu, ètnia o
religió. Tots els musulmans pertanyen, doncs, a
una sola comunitat la unitat de la qual radica en
la interconnexió entre religió i Estat, per la qual
cosa la fe i la política són indissolubles. Avui dia,
la relació entre l’islam i la política difereix segons
els països i la regió, encara que persisteix una colla
de principis compartits en virtut dels quals la
religió és íntimament lligada a l’Estat. L’Alcorà
(Quran), que en àrab vol dir ‘recitació’, és el text
sagrat musulmà i recull les revelacions transmeses
per Déu al profeta Mahoma per mediació de l’ar-
càngel Gabriel. D’aquesta manera, Mahoma, que
era analfabet, és convertí en intermediari quan
Déu li demanà que «recités» la revelació que li
havia estat comunicada. Per als musulmans, Ma-
homa no fou ni l’autor ni el redactor de l’Alcorà
ja que aquest és la paraula de Déu, eterna i literal,
conservada en l’idioma en el qual fou transmesa
(la llegua àrab) i en l’ordre disposat per la reve-
lació divina. Els 114 capítols de l’Alcorà, o sures,
foren revelats a Mahoma durant un període de
vint-i-tres anys, entre el seu quarantè aniversari i
l’any 632, any en el qual va morir. Els musulmans
han d’esforçar-se i lluitar (yihad) per seguir el
camí (sharia) de Déu amb la finalitat d’executar la
seva voluntat a la Terra, estendre la comunitat
musulmana i defensar i procurar una societat jus-
ta. El propòsit de la llei islàmica o sharia és sub-

ministrar les directrius i els requisits de dos tipus
d’interrelacions: les establertes entre els éssers
humans i Déu, o oració, i les existents entre els
éssers humans o transaccions socials. És impor-
tant assenyalar que l’elaboració d’aquestes lleis
fou obra d’especialistes religiosos o ulemes, i no
de jutges, tribunals o governs. Aquesta llei inte-
gral, composta de normes que regeixen des dels
rituals religiosos del matrimoni, divorci i herèn-
cia, fins a les directrius del dret penal i internacio-
nal, constitueix un codi de conducta comú i de
connexió entre totes les societats musulmanes. En
canvi, els texts de l’Alcorà inclouen només
directrius morals en les quals s’especifiquen les
aspiracions que haurien de tenir els musulmans
com a individus i els objectius que haurien d’a-
conseguir com a comunitat. Els musulmans sun-
nites reconeixen quatre fonts oficials que servei-
xen de guia per al desenvolupament de la llei
islàmica o sharia: l’Alcorà, la sunna (exemple) de
Mahoma, el raonament analògic (qiyas) i el con-
sens (ichma). Els xiïtes accepten tant l’Àlcorà i la
sunna com les seves pròpies tradicions recopilades
per Alí i per altres imams, als quals concedeixen
autoritat suprema i consideren intèrprets legals.

2. La fundació suïssa SURGIR denuncia que són
centenars de casos l’any, tenint en compte només
els que es coneixen, perquè molts cadàvers no són
trobats; morts de les quals mai no es parla, assas-
sinats que apareixen com a morts naturals per
ingestió de begudes verinoses o per causes tan
inversemblants com caigudes de dalt d’una escala.

3. La guerra amb l’Iraq arribà d’enlloc, inesperada, in-
oportuna i sense sentit, el 23 de setembre de
1980, i durà vuit anys, fins a finals del juliol de
1988. Una de les consignes de Khomeini era, en
grans lletres negres: «Aquesta guerra és una bene-
dicció per a nosaltres!». Les forces de Déu llui-
taven no sols contra l’emissari de Satanàs, Saddam
Hussein de l’Iraq, sinó també contra els agents de
Satanàs que hi havia dins del país. Des del
començament de la revolució, durant tota la gue-
rra i després d’aquesta, la república islàmica no
oblidà en cap moment la guerra santa contra els
enemics interns. Només hi havia dues forces al
món, l’exèrcit de Déu i el de Satanàs.
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Als manuals d’història de la literatura,
el nom de fra Antoni Canals hi ocupa un
lloc il·lustre, al costat de Bernat Metge, de
Francesc Eiximenis, de Vicent Ferrer, en
un capítol a cavall de l’edat mitjana i el
Renaixement, entre la inquietud espiritual
cristiana, d’una banda; i de l’altra la devo-
ció, si no el rebuig, als redescoberts autors
pagans de l’antiga Roma.

Les poques notícies que conservem de
Canals el mostren com un estudiós amant
dels llibres, atent a les novetats culturals,
savi sol·licitat per reis i nobles, que li de-
manen opinió i li encarreguen traduccions
de llibres venerables perquè, incapaços de
llegir-los en el llatí original, estimen les
aproximacions que el frare els serveix en
una prosa elegant, moderna, en el romanç
accessible.

Els entesos que han tingut la paciència
d’estudiar els escrits de Canals li han dis-
cutit el mèrit de formar de ple dret al ren-
gle dels humanistes. De pensament pro-
fundament medieval, fra Antoni fóra un
militant de Crist, inquietat per la moda

La llengua d’Antoni Canals

Victor Labrado

Victor Labrado és professor de llengua i literatura i es-
criptor. Ha publicat darrerament La guerra de tres
(Bromera, 2003) i Quan anàvem a l’estraperlo (An-
gle, 2004).

racionalista, per l’escepticisme que en ma-
tèria de fe apuntava entre les minories cul-
tes del seu temps, però alhora home intel-
ligent, ben informat i d’actitud dialogant,
també s’adonava que els nous corrents
culturals no es podien conjurar amb una
expeditiva condemna des de la trona, com
les que trobem als sermons del coetani
Vicent Ferrer, dominicà com ell i mestre
seu al convent de Barcelona.

Canals, però, no s’adreçava a la multi-
tud illetrada, el seu ramat volia pastures
intel·lectuals més subtils i ell acceptava el
repte de contradir-los, no amb arguments
espigolats dels textos de la tradició cristia-
na, sinó extrets dels autors llatins, pagans:
Sèneca o Valeri Màxim li servien també
per a infondre el temor de Déu als seus
lectors.

La de Canals era, doncs, una operació
intel·lectual lògica i ben intencionada, poc
genial i més aviat utilitària. Una prosa ben
tallada i un esforç per adaptar-se al nivell
cultural dels profans cultes la feien possi-
ble. Mestre en Teologia, renunciava al pri-
vilegi de la càtedra i baixava a la contro-
vèrsia a peu pla: acceptant les armes de
l’enemic. No era poc mèrit, doncs, el
de fra Antoni.

L’obra del frare predicador valencià
Antoni Canals, com ja es pot intuir amb
la breu introducció precedent, difícilment
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pot trobar lectors actuals. Les voluminoses
traduccions i la breu obra original de te-
màtica pietosa degudes a la seua ploma
només poden ser l’objecte d’una atenció
erudita. Només un lector altament espe-
cialitzat visitaria avui les seues pàgines, en
compliment d’algun àrid deure de càtedra,
o de tramitació acadèmica.

La posteritat tan exigua de Canals s’a-
nima amb una sola excepció: una sola pà-
gina, més ben dit. El pròleg que va escriu-
re per a la seua traducció dels Dictorum
factorumque memorabilium, de l’autor llatí
Valeri Màxim, conté uns mots que han es-
tat ara i adés divulgats, i sobretot discutits,
més enllà del clos erudit, fins i tot entre
lectors només aficionats.

De fet, cap història de la llengua cata-
lana, als captítols destinats a l’edat mitja-
na, no hi pot obviar la referència al pròleg
de Canals, que referint-se a la traducció
del Dictorum de Valeri, hi afirma, adre-
çant-se al cardenal Jaume d’Aragó, que li
havia fet l’encàrrec:

Jo, a manament de vostra senyoria, he’l tret
de llatí en nostra vulgada llengua materna
valenciana, així breu com he pogut, jatsesia
que alguns l’hagen tret en llengua catalana;
emperò com llur estil sia fort llarg e quasi
confús, entremesclant-hi les gloses que són,
o defalliment de vocables, o no poden com-
prendre les dites històries en breu sentèn-
cia, mas com los enteniments dels vivents
hui sien molt aguts e breus, e les ocupa-
cions de les gents grans e difuses, considerí
que, per tolre enuig e per satisfer en temps
esdevenidor als enteniments de molts, tra-
gués lo dit Valeri e el comprenés en breu
tractat, proseguint les històries segons la
sentència literal, acostant-me al text així
prop com pot ma poca suficiència.

En opinió de Canals, la nostra vulgada
llengua materna valenciana era una cosa
diferent de la llengua catalana? Una de les
veus il·lustres que s’hi han pronunciat im-
potents i alarmades, entre les que confor-
men ja una llarga tradició exegètica al vol-
tant d’aquest breu text, és la de Joan Fus-
ter, que a Poetes, moriscos i capellans (1962)
s’hi va haver d’encarar:

Quan el 1395 Canals traduïa el Valeri Mà-
xim, afirmà que ho feia en la seua «vulgada
llengua materna valenciana», «jatsia que
altres l’hagen tret en llengua catalana». L’o-
posició de dues llengües, valenciana l’una i
catalana l’altra, no pot ser presentada més
netament. Els erudits moderns han quedat
indefectiblement perplexos davant la frase
del dominic valencià.

L’afirmació de dues llengües, valenciana
l’una i catalana l’altra, es fa més estranya
en Canals per tal com, segons el mateix
Fuster fa notar unes ratlles més avall:

L’idioma de Canals és el català literari nor-
mal del seu temps. I tanmateix, les seves
paraules no toleren el menor dubte sobre
la intenció que les inspira.

El comentari de Fuster és un bon re-
sum de la qüestió. L’observació sobre la
identitat de llengua entre el valencià Ca-
nals i la dels seus coetanis de Catalunya i
de Mallorques és una obvietat que no ad-
met discussió. Malament podia, doncs,
Canals establir unes diferències que no
practicava. Difícilment podia contradir
una realitat que ell coneixia perfectament.

Hi ha un punt feble, però, en el co-
mentari de Fuster: quan es vol penetrar el
sentit de les paraules d’un qualsevol autor,
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no és gens convenient precipitar-se a l’ho-
ra d’establir la intenció que les inspira, i
més encara si comporten conclusions in-
versemblants. De fet, Fuster exactament
tampoc no s’hi precipitava, ell acceptava la
inèrcia d’una llarga tradició, a la qual ell
només objectava:

Personalment, sempre m’ha sorprès una
mica que historiadors i filòlegs, en estudiar
aquesta qüestió, semblin descartar la possi-
bilitat d’un lapsus, d’un error de copista o
de qualsevol altra cosa per l’estil.

Fuster, doncs, no es va aturar a consi-
derar si el text de Canals es podia entendre
d’una altra manera que no fos la tradicio-
nalment admesa per historiadors i filòlegs, i
la proposta de revisió que tímidament feia,
si no es pot rebutjar de pla, té el defecte
que és rigorosament indemostrable, a ho-
res d’ara.

Canals restaria, doncs, l’excepció, de fet
l’únic testimoni que al llarg dels segles
medievals contradiria el general reconeixe-
ment explícit o tàcit de la unitat de la llen-
gua catalana, o valenciana. O mallorquina.
Perquè tal com s’entenen les afirmacions de
Canals, no ens trobaríem davant una simple
qüestió de noms, sinó davant una conscièn-
cia de llengua a part, que hauria sostingut
un sol personatge i en flagrant contradic-
ció amb la mateixa llengua que ell escrivia.

Fuster, interpretant així les paraules de
Canals, admetia l’impossible. I tothom
abans que ell havia fet igualment. Per fer-
se una idea d’aquesta unanimitat, només
cal obrir pel capítol corresponent la mo-
numental Història de la literatura catalana
(1964) de Riquer; de Riquer i altres, però
exclusivament de Riquer pel que fa als se-
gles medievals, i veure què en diu una de

les autoritats de més pes en la nostra tra-
dició filològica. Per a ell, l’asseveració de
Canals també és:

...molt difícil d’explicar, o sia la distinció
que aquelles traduccions eren en «lengua
catalana» i la seva, en canvi, és en «nostra
vulgada lengua materna valenciana».

Aquesta oposició, entre dues llengües
diferents que faria Canals, Riquer la troba
inexplicable, perquè:

...per molt que s’analitzi la prosa de Ca-
nals, en aquest i en altres llibres seus, no es
troba cap característica dialectal que sem-
bli justificar-la. Canals escriu, fet i fet, la
mateixa llengua que el gironí Eiximenis o
que el barceloní Bernat Metge, és a dir, el
català diguem-ne oficial imposat per la
Cancelleria.

I dit això, també Riquer s’empesca no
una, sinó dues possibles raons que dona-
rien sentit a l’afirmació de Canals. D’una
banda, diu, si imaginéssim que la pronúncia
del català parlat al regne de València era ja
marcadament diferent del parlat a Catalu-
nya; i ell mateix hi afegeix: però això, és
clar, no pot traslluir-se en un llibre. La se-
gona possibilitat considerada no fóra de
natura lingüística, sinó un autèntic parti-
cularisme diguem-ne «regnícola» personal-
ment atribuïble a Canals, el qual pogué ésser
un valencià molt localista. I fetes aquestes
consideracions el mateix Riquer acabaria
afegint, amb molt bon criteri: Val a dir que
no estic gaire convençut d’aquesta explicació,
però no en trobo una altra.

La unanimitat es donava sense fissures.
De Riquer podríem saltar a Rubió i Bala-
guer, per citar un altre nom insigne de la
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nostra filologia, i en una ràpida consulta a
la respectiva Història de la literatura cata-
lana (1953), pel que fa al llibre de Valeri
Màxim, hi trobaríem:

No era la primera versió que hom feia
d’aquella obra al català, segons testimoni
del mateix traductor, però aquest va voler
fer-la en la seva «vulgada lengua materna
valenciana», assenyalant com molt bé es-
criu Riquer, un particularisme lingüístic
difícil de definir.

Podríem repetir la prova fins a cansar-
nos i no trobaríem cap veu discordant en-
tre els estudiosos i interessats en el pròleg
de Canals, almenys anterior al 1962, data
del comentari de Fuster.

Notem, però, que Rubió i Balaguer re-
coneix una particular autoritat a Riquer
en la matèria. La mateixa frase un particu-
larisme lingüístic difícil de definir és un
ressò claríssim d’un vell text del mateix
Riquer, el pròleg que va adjuntar l’any
1935 a la seua edició del Scipió e Aníbal de
Canals, on (p. 14) fa una referència molt
breu, de passada, a ...la «lengua materna
valenciana» de què Canals ens parla en el
pròleg del Valeri Màxim, amb un particula-
risme lingüístic molt difícil de definir.

Aquest referència apareix arredonida
amb una aportació ben interessant: una
nota a peu de pàgina del mateix Riquer
ens informa que:

Tanmateix la catalanitat de Canals apareix
ben manifesta, en altres aspectes, com per
exemple al mateix Valeri Màxim, on diu:
«E com lo dit rey (Massinissa) fos barbre
–que vol dir hom estrayn a la terra on és,
qui no col Déu, com serien, als catalans,
turchs o tartres–...» (llib. I, t. II, 8)

Com podia, doncs, Canals voler dir
allò que li fan dir?

Ell, que s’havia imposat de ser fidel a
l’original i donar-ne una versió en breu
tractat, prosseguint les històries segons la sen-
tència literal, no va poder evitar d’inter-
polar una glossa per aclarir als seus con-
temporanis el concepte de bàrbar, i ho
exemplifica comparant els turcs o tàrtars,
no als valencians, sinó als catalans. Quina
idea tenia, doncs, Canals dels lectors a qui
s’adreçava i, per tant, de la llengua que es-
crivia? Per què, si escriu en una llengua va-
lenciana diferent de la catalana, no fa la
comparació del turcs i tàrtars respecte dels
valencians? Com podia contradir-se d’una
forma tan absurda adoptant el punt de vis-
ta dels catalans en una de les glosses a la
traducció i fent una tal afirmació al pròleg
que l’acompanya?

Que Canals oposés com a llengües
diferents la catalana i la valenciana no era
difícil d’explicar, era simplement impos-
sible. No és que fóra el seu cap particula-
risme lingüístic difícil de definir, sinó pura-
ment inexistent.

Joan Fuster va fer molt ben fet d’adop-
tar una incredulitat radical davant el feno-
men. No se’n va deseixir tan bé a l’hora de
trobar-hi una explicació: això, no ho po-
dia escriure Canals, va suggerir a Poetes,
moriscos i capellans. També podria haver
considerat que potser sí que ho va escriure,
però volent dir una altra cosa. L’error de
Fuster va ser d’endevinar, massa fàcilment,
la intenció d’un text més aviat contro-
vertit.

El mèrit d’endevinar una altra intenció
a Canals és degut, però, a Sanchis Guar-
ner. Sense atrevir-se a rectificar l’opinió
heretada de les autoritats en les successives
edicions de La llengua dels valencians, ho
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va fer anònimament en un escrit que,
forçat per les circumstàncies, no va signar:
l’Informe sobre la llengua del País Valencià
(1978). En un breu paràgraf, Sanchis
Guarner proposava una solució possible:

Observem, però, com Canals no diu que
ell faça una nova versió valenciana per tal
com els valencians no entenguessen la tra-
ducció catalana anterior, sinó que simple-
ment afirma que l’ha alleugerida, precisada
i actualitzada, per tal de fer-la més amena i
comprensible. La conjunció adversativa
jassessia (_ iam se siat) pot ser interpretada
ací, no com expressió d’una oposició cor-
rectiva sinó d’un acreixement complemen-
tari, i així el text significaria simplement
que encara que el Valeri Màxim alguns al-
tres l’hagen ja traduït al català, també Ca-
nals el tradueix al seu valencià, perquè en
vol fer una versió millor.

Aquesta explicació cert que no és irre-
futable, ni el mateix autor ho pretén,
presentant-la com ho fa: només com una
possibilitat. Això és nou: per primera ve-
gada, amb Sanchis Guarner, les paraules
de Canals són objecte de dubte sobre la
intenció que les inspira, apareixen associa-
des amb una altra intenció, tan bona si
més no com la tradicionalment admesa.

La nova lectura deguda a Sanchis Guar-
ner ha tingut una certa fortuna, diversos
autors l’han citada o l’han feta seua, fins i
tot l’han volguda desenvolupar. Seria
enutjós fer-ne l’inventari. N’hi haurà prou
de dir que ningú no l’ha poguda demos-
trar, que ningú no ha anat més enllà de
suposar, d’endevinar una altra intenció a
Canals.

Tant com demostrar-la, la hipòtesi de
Sanchis Guarner, i no deixar-hi escletxes al

dubte i així anul·lar tota possible contra-
dicció raonada, potser fóra demanar mas-
sa. Ara bé, sí que es podria fer l’intent de
trobar arguments que la facen més convin-
cent, més segura.

Primerament caldrà dir que Canals no
oposa exactament llengua valenciana a
llengua catalana. No treballa amb fórmu-
les tan simètriques (i la falta de simetria
dilueix, en certa mesura, la contradicció
entre els dos termes). Canals realment
oposa nostra vulgada llengua materna va-
lenciana a llengua catalana: en llengua ca-
talana tenim una fórmula que, per la bre-
vetat, podia ser una expressió d’us comú;
contràriament, en el primer cas, hi ha un
cert esforç retòric: valenciana és només un
dels quatre adjectius aplicats a llengua;
nostra vulgada llengua materna valenciana
no és una denominació, és una caracterit-
zació, una elaboració retòrica, i no una
expressió d’ús corrent. Un mínim sentit de
l’economia del llenguatge la invalidava
com a tal.

Amb quina intenció? Potser Canals va
recórrer a la retòrica simplement per no
repetir el terme llengua catalana. I si d’in-
tencions es tracta, notem que vulgada i
materna, són adjectius que s’oposen més
aviat a llatí que no a llengua catalana.

Però potser fóra millor abandonar el
camp de les intencions i moure’s en un
terreny més ferm, perquè difícilment pot
ningú establir la intenció inequívoca d’un
autor.

L’any 1444, per tant només mig segle
després d’escriure’s el text objecte del nos-
tre interès, un senyor de Mallorca, de nom
Ferran, o Ferrando, Valentí, va fer una
traducció de les Paradoxa de Ciceró, i al
pròleg, hi va escriure:
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...jo, Ferrando Valentí, inerudit e deixeble
dels deixebles, he posada e transferida
aquesta petita obreta de Tul·li, gran setència,
de llatí en vulgar materno e mallorquí, se-
gons la ciutat de on só nat e criat e nodrit...

Com alguns ja han fet veure, el text
de Valentí té moltes semblances amb el de
Canals. I encara podríem relacionar aquests
dos amb un altre de ben conegut, poste-
rior: uns versos de Jaume Roig, extrets del
pròleg que va escriure l’any 1462 per al
seu Espill, referint-se al qual diu:

La forja sua, / stil e balanç / serà en ro-
manç: / noves rimades, / comediades, /
aforismals, / facecials, / no prim scandides,
/ al pla teixides, / de l’algemia / e parleria /
dels de Paterna, / Torrent, Soterna, / pre-
nent manobra.

El text de Roig sembla una paròdia
dels altres dos. Si Valentí refereix el seu
text a la ciutat de Mallorca, i Canals potser
només a la ciutat, o potser també al regne,
de València, en canvi Roig rebutja la
noblesa de la ciutat exaltada i va a buscar-
se la manobra, o materials de construcció
lingüística, fora de la muralla, a llocs de
l’horta, d’una rusticitat evident. Canals
escriu en llengua, Roig fa servir una alge-
mia o parleria, que diu ell: la de la gent
llauradora, la dels pagesos col·lectivament
illetrats. Això és molt pertinent al gènere
satíric que ell cultivava. Canals i Valentí
feien una altra operació literària i havien
de prendre model en les classes cultes,
políticament i econòmicament dominants
a la ciutat. És a dir: la llengua de la ciutat,
o considerada representativa de la ciutat.

L’adjectiu de valenciana aplicat a la
llengua sens dubte li comunicava un pres-

tigi, uns ressons de noblesa automàtics, i
per ací caldria buscar la intenció de Canals.
Però no caiguem al parany: la intenció
d’un text és massa sovint incerta, i en
aquest cas, com en tants altres, impossible
de demostrar.

Retinguem, però, un fet que sí que és
incontestable: tant Valentí com Roig par-
len de llengua pròpia, però no exclusiva,
d’uns llocs: les àrees geogràfiques a què fan
referència de cap manera no podien confi-
gurar un domini lingüístic, en el sentit
d’incloure tot el territori en què es parlava
una mateixa llengua. En les respectives ca-
racteritzacions que fan de la llengua que
escriuen l’un i l’altre, definida segons unes
precisions geogràfiques ben concretes, di-
fícilment podríem entendre que els autors
ens volen parlar d’una llengua diferent,
l’un per a Ciutat de Mallorca, separada per
tant de la llengua o llengües parlades a la
resta de l’illa; ni tampoc l’altre d’una llen-
gua privativa de Paterna, Torrent i
Soterna, essencialment diferent de l’idio-
ma parlat a Almussafes o Massanassa.

Si això era possible per a Valentí i Roig,
també ho era per a qualsevol i, per tant, en
l’època de Canals, un text com el seu,
associant una llengua al gentilici propi
d’una realitat geogràfica i humana, no ne-
cessàriament s’havia d’entendre en termes
de fronteres lingüístiques i geogràfiques
coincidents, de llengua separada i exclusi-
va del territori definit. Per tant, quan Ca-
nals diu nostra vulgada llengua materna
valenciana no ens hem de sentir obligats a
entendre que els valencians tenen una
llengua que no comparteixen amb ningú
que no siga valencià.

Ara bé, sobre el cas de què tractem, es
podrà dir que hi ha la dificultat afegida de
l’oposició entre nostra vulgada llengua ma-
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terna valenciana i llengua catalana, oposi-
ció que marcaria dues respectives exclusi-
vitats, dues realitats lingüístiques irrecon-
ciliables. Ho diu Fuster:

L’oposició de dues llengües, valenciana
l’una i catalana l’altra, no pot ser presenta-
da més netament.

I això no és cert, o no tant com creu
Fuster, perquè la conjunció jatsesia que
(encara que, en la llengua actual) no oposa
dues llengües. Vegem-ho:

...he’l tret de llatí en nostra vulgada llengua
materna valenciana, així breu com he
pogut, jatsesia que alguns l’hagen tret en
llengua catalana...

El text de Canals és claríssim. La
conjunció jatsesia, més que no oposar dues
llengües, realment assenyala una contra-
dicció entre traduir (traure) en nostra vul-
gada llengua materna valenciana i traduir
en llengua catalana; i més exactament entre
una traducció valenciana actual i unes tra-
duccions catalanes anteriors del mateix text.

Si consideràssem que l’autor es refereix
a dues llengües diferents, valenciana l’una
i catalana l’altra, l’única que cosa que
aconseguirem és que el text no faça sentit.
Des de quan es pot considerar contradic-
tori que hi haja dues traduccions d’un ma-
teix text a dues llengües diferents? La con-
tradicció és que n’hi haja dues traduccions
a una mateixa llengua. Ningú no pot dir:
Aquell llibre l’han traduït a l’alemany enca-
ra que ja l’havien traduït a l’anglés. Seria un
absurd que Canals ni ningú mínimament
sensat no cometria. Sí que és possible de
dir: Aquell llibre l’han traduït al sefardí en-
cara que ja l’havien traduït a l’espanyol, o

l’han traduït al quebequés encara que ja
estava traduït al francés.

Si Canals creia que el valencià i el ca-
talà eren dues llengües diferents, no hauria
dit que el traduïa al valencià jatsesia que
algú, abans que ell, l’havia traduït al cata-
là. Hauria estat tan hilarant com dir he’l
tret en nostra vulgada llengua materna va-
lenciana jatsesia que alguns l’hagen tret en
llengua francesa, o italiana o russa. Canals
necessitava justificar la seua traducció per-
què l’any 1395 ja n’hi havia del mateix
text i en la mateixa llengua, i ho feia ad-
duint que les preexistents no són satisfac-
tòries:

...jatsesia que alguns l’hagen tret en llengua
catalana; emperò com llur estil sia fort llarg
e quasi confús, entremesclant-hi les gloses
que són, o defalliment de vocables, o no
poden comprendre les dites històries en
breu sentència, mas com los enteniments
dels vivents hui sien molt aguts e breus, e
les ocupacions de les gents grans e difuses,
considerí que, per tolre enuig e per satisfer
en temps esdevenidor als enteniments de
molts, tragués lo dit Valeri e el comprenés
en breu tractat, proseguint les històries
segons la sentència literal, acostant-me al
text així prop com pot ma poca suficiència.

El text de Canals torna a ser claríssim:
ell considerava les traduccions anteriors en
llengua catalana d’estil llarg i confús, que
tenien massa glosses interpolades, que eren
defectuoses en el lèxic o vocables, etcètera,
i per això ell n’havia de fer una nova ver-
sió. Què li podien importar a ell totes
aquelles traduccions preexistents de Valeri
Màxim si no haguessen sigut traduccions
precisament a la mateixa llengua que ell
volia traduir-lo? Cap possible traducció
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francesa, ni toscana, ni alemanya, ni caste-
llana, bona o roïna, anterior a ell, no era
cap obstacle per a traduir a nostra vulgada
llengua materna valenciana, si les catalanes
ho eren és perquè sempre és ociós repetir
la traducció dins una mateixa llengua. Si
no és per aconseguir una versió millor.

El text de Canals, ben al contrari de
com s’ha llegit fins ara, és una afirmació
primerenca, implícita, indiscutible, de la
unitat de la llengua pròpia de valencians i
catalans. ❐
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El 1967 sortia a llum a Barcelona, sota
el segell d’Edicions Martínez Roca, Cròni-
ca de la vida d’Agustí Bartra d’Anna Murià
(Barcelona, 1904 – Terrassa, 2002), a cura
d’Antoni Ribera, el qual s’encarregava de
presentar-la en el pròleg «El poeta Agustí
Bartra (Un acostament a la seva obra)».
D’ençà que el 1938 havia donat a conèixer
la seva segona novel·la, La peixera, Murià
no havia publicat cap llibre en terres cata-
lanes i, amb prou feines, a l’exili mexicà:
tan sols el recull de contes Via de l’est
(1946) i la narració infantil El nen blanc i
el nen negre (1947). En aparèixer la Crò-
nica, doncs, l’autora era pràcticament des-
coneguda per una bona part del públic
potencial. A tot estirar, era un nom llunyà
vinculat a diverses iniciatives polítiques,
socials i literàries d’abans de la fi de la gue-
rra. Però de tot allò ja feia trenta anys. Per
la seva banda, l’extensa obra d’Agustí Bar-
tra (Barcelona, 1908 – Terrassa, 1982),
després d’haver estat editada en bona part
a Mèxic, havia començat a arribar amb
comptagotes la dècada anterior, gràcies a
la perseverança d’Antoni Ribera, qui va
ocupar-se de preparar l’antologia Poemes

Montserrat Bacardí
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(1954) i l’epopeia Màrsias i Adila (1957).
El 1968, ja van presentar-se tres obres no-
ves de Bartra a Barcelona: el recull de
poemes Ecce homo i les novel·les Crist de
200.000 braços i La lluna mor amb aigua.
Fet i fet, en el moment d’imprimir-se la
Crònica de la seva vida, el biografiat no era
pas gaire més popular que la biògrafa.

A diferència de com va procedir des-
prés, en l’assaig L’obra de Bartra (1975)
Murià difonia el llibre sense cap tipus de
prefaci: les possibles justificacions hi eren
disseminades a dins, en diversos capítols,
en formaven part d’una manera indestriable.
Les paraules liminars posteriors, de tota
manera, ens resulten útils a l’hora de si-
tuar-nos en el punt de partida de l’autora:

Vull parlar de l’obra d’algú amb qui estic
tan unida com un ésser humà pugui estar-
ho amb un altre. Això no es fa. És gairebé
escandalós. Però gosaré fer-ho. M’arriscaré
a escandalitzar i a suscitar mofes. No ho
faria si no ho cregués útil (i si no em fos
necessari), si no pensés que les mancances i
les condicions adverses són compensades
per uns privilegis que ningú més no té ni
tindrà mai, i que són el de poder informar
amb precisió i detall sobre l’obra, el de co-
nèixer-la mot per mot, idea per idea, d’és-
ser-ne espectadora «entre bastidors», testi-
moni dels seus múltiples naixements i de

Anna Murià o la construcció
(auto)biogràfica
Una lectura de la Crònica de la vida d’Agustí Bartra
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la seva creixença, haver-hi conviscut, con-
viure-hi, tocar-la, respirar-la, estimar-la i
entendre-la.1

En efecte, Anna Murià i Agustí Bartra
s’havien conegut l’agost de 1939 al castell
de Roissy-en-Brie, prop de París, i al cap
de pocs mesos s’havien unit, havien traves-
sat l’Atlàntic i, els anys quaranta, havien
tingut dos fills. El 1967 vivien a Mèxic,
d’on no van tornar fins el 1970. En la Crò-
nica, per tant, ella es proposava glossar la
vida del seu marit, d’una persona amb qui
mantenia una relació estretíssima, íntima.
En la literatura catalana no n’hi havia cap
precedent (ni tampoc, després, cap repre-
sa). Ara bé, Murià no partia del no-res.
Com va indicar Sam Abrams en el pròleg
a la tercera edició, «en algun moment en-
tre l’agost de 1941 i el setembre de 1943»,
poc abans d’encetar la redacció de la Crò-
nica, va llegir, «aconsellada per Bartra»,2

Die Kleine Chronik der Ana Magdalena
Bach, el llibre de records que la segona
muller de Bach va escriure el 1758, des-
prés de la mort del seu marit, quan la seva
obra era considerada obsoleta, caduca, i
ella vivia en la indigència. L’havia impel·li-
da a agafar la ploma la voluntat de deixar
constància del que havia viscut al costat
d’un home que, ben lúcidament, tenia per
genial i a qui havia estimat sense limita-
cions. D’aquesta manera, cloïa la seva crò-
nica amb aquestes paraules (segons la tra-
ducció espanyola):

He llegado al final de la historia de Juan
Sebastián Bach. La labor que me propuso
Gaspar Burgholt [deixeble de Bach] al acon-
sejarme que escribiese lo que pudiese re-
cordar de su vida y de sus obras ha sido
para mí, durante muchos meses, un con-

suelo y me ha servido para fortalecerme...
El trabajo está terminado. Ya no tengo nin-
gún motivo para vivir: mi verdadero desti-
no llegó a su fin el día en que se apagó la
vida de Sebastián, y pido diariamente en
mis oraciones que la gracia de Dios me lle-
ve de este lugar de sombras y me vuelva a
reunir con el que, desde el primer momen-
to en que le vi, lo fue todo para mí. Sola-
mente lo terrenal me separa de él.3

Quan el 19 de setembre de 1943, en
un Carnet de la meva vida inèdit, Anna
Murià anotava, sota el títol «Agustí Bar-
tra», «Avui començo el llibre», tenia tan
sols 39 anys i, el seu company, encara no
havia fet els trenta-cinc: una edat certa-
ment primerenca per a pensar en obres de
recapitulació. Tampoc l’obra publicada
de Bartra fins aleshores no era gaire abun-
dosa: els llibres de contes L’oasi perdut
(1937) i L’estel sobre el mur (1942), els re-
culls poètics Cant corporal (1938) i El ár-
bol de fuego (traduït i editat per ell mateix
a la República Dominicana el 1940) i la
novel·la Xabola (1943). Així doncs, Murià
partia d’una situació ben diferent de la se-
va predecessora Anna Magdalena Bach:
un corpus relativament breu, donat a co-
nèixer en circumstàncies atzaroses i d’un
escriptor jove. La seva raó primera de po-
sar-se a escriure no podia ser l’oblit, la
desmemòria. Hi havia, en tots dos casos,
sí, l’amor, una estimació abnegada i gene-
rosa que de vegades vorejava la idolatria.
En el cas d’Anna Murià, a l’amor, calia
afegir-hi un impuls antagònic: l’odi: «de
l’amor i de l’odi és fill aquest llibre» (p.
163). Odi, com és natural, vers els adver-
saris de Bartra, exiliats amb qui aquells
primers anys a Mèxic van tenir força tracte
i que en el llibre només assenyala amb la
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inicial de dos cognoms: S. (Joan Sales) i P.
(Lluís Ferran de Pol), una «secta desequili-
brada» que li feia agafar unes «enrabiades»
que «produïren en mi un resultat positiu:
m’impulsaren, com a reacció, a escriure
aquest llibre» (p. 165).

L’animadversió, el despit o la rancúnia
van esperonar-la a anotar les primeres rat-
lles, tal vegada (arran de la lectura de la
crònica de la muller de Bach) van facilitar-
li la idea general. La Crònica de la vida
d’Agustí Bartra no fou construïda, però, a
partir d’un rampell, sinó que calgué una
«pacient, constant, fidel tasca d’amor i de
fe» (p. 213). Una tasca que s’allargà qua-
ranta-sis anys, del setembre de 1943 al ge-
ner de 1989, per bé que després de la pri-
mera edició només hi afegí un capítol, el
47, «Darreria», retocat en cada nova edició
(la segona, del 1982, i la tercera, del 1990).
Pel que es dedueix de les pistes que dóna
en alguns apartats, va redactar seguint el
fil cronològic dels fets, amb algunes excep-
cions, en les quals, d’una manera signifi-
cativa, «els meus sentiments entren en es-
cena» (p. 51): el capítol 4, «Els noms del
passat», sobre les anteriors enamorades de
Bartra, el va compondre al final de tot, el
1966, i el 8, «La tardor de 1939», que re-
lata els inicis de la relació amb el poeta, el
novembre de 1949, amb posterioritat als
següents. En general, els esdeveniments
precedeixen molts anys l’escriptura, fins
que s’acosta al final, en què tots dos temps
conflueixen i es confonen. La distància
entre l’un i l’altre afavoreix, en principi, la
serenor expositiva.

De tota manera, altres condicions de
pes facilitaven «el to personal directe, una
mica allunyat de l’objectivisme biogràfic»
(p. 51). Bàsicament, ho dèiem abans, la
implicació emocional directa de l’autora

amb l’objecte d’estudi, de la qual no tan
sols no s’amaga mai sinó que fa gala des de
la primera frase del llibre: «Jo sols l’havia
vist una vegada a Barcelona...» (p. 25). Tot
ens indica, ja, que juga a la carta de la sub-
jectivitat explícita, òbvia, sense reserves i
sense renúncies. No podia escollir entre
gaires camins més si, com ratificava al fi-
nal, havia volgut adoptar el paper d’«únic
testimoni», d’espectadora privilegiada d’una
vida creadora que adorava: «Amb la meva
tasca de cronista, durant vint-i-tres anys,
em proposava deixar constància d’aquells
fets dels quals jo era l’únic testimoni qui
en tenia la referència més directa» (p.
329). De bon començament l’obra obliga
a situar-nos en un joc múltiple de compli-
citats entre l’escriptora i l’escriptor, en què
tots dos, en mesures diferents, esdevenen
autors i personatges.

Que ella es converteixi en personatge
de la biografia que escriu del marit resulta
comprensible: no pot –ni vol– ocultar la
seva presència al llarg de tants anys i de
tantes situacions compartides. En algunes
parts adquireix fins i tot un cert protago-
nisme, com en els capítols 8 i 30. El pri-
mer, ja hi hem fet referència, evoca el pro-
cés d’acostament de tots dos a Roissy i els
inicis de la relació. Murià adopta el punt
de vista de la noia enamorada d’aleshores,
no pas el de la «muller feliç i orgullosa
d’Agustí Bartra» (p. 91) que narra aquest
episodi de la Crònica, i, així, se cenyeix a
rememorar els seus sentiments i el capte-
niment d’ell; no explora mai les emocions
d’ell, el que podia considerar o percebre,
sinó que es limita, en tot cas, a transcriure
algunes frases –ben poques, les indispen-
sables– de les converses. En el relat de
l’esdeveniment decisiu de les seves vides
no hi ha cap tipus de transvestisme ocular
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–tan fàcil, d’altra banda, en aquest cas.
L’autora persegueix un grau d’«objecti-
vitat» raonable, creïble, en l’exposició de
fets íntims, i sap que només el pot atènyer
si es despulla prou ella mateixa, si aconse-
gueix retratar amb desimboltura el cúmul
de sensacions que aquells dies van apode-
rar-se del seu cap i del seu cos. En el capí-
tol 30, titulat explícitament «La meva his-
tòria», Murià passa a ocupar de nou un
primer pla. En els quatre anteriors ha refe-
rit la primera estada als Estats Units els
anys 1949-1950, gràcies a una beca de la
Fundació Guggenheim concedida a Agus-
tí Bartra pel projecte Una antologia de la
lírica nord-americana (1951). De seguida
s’afanya a aclarir que «començà l’únic
període de la nova vida en el qual hi ha
alguns moments de separació en les nos-
tres perspectives», de manera que «hauré
d’explicar dues vegades l’estada al país del
Nord; primer la de Bartra, la que importa,
després la meva, pel que afecta la d’ell i per
les conseqüències que se’n derivaren» (p.
186-187). Efectivament, en aquests qua-
tre primers capítols ofereix una imatge
epidèrmica, distanciada, del sojorn ameri-
cà: descriu les diverses cases on s’estan i els
paratges que les envolten, inventaria els
moviments de Bartra i el que escriu... tot,
però, sense a penes implicació personal.
Fins que en «La meva història» s’esplaia
sobre els motius particulars –i, alguns,
familiars– que la dugueren a viure un veri-
table «interludi» en aquells anys de joia,
amb la inclusió d’alguns salts enrere tem-
porals prou eloqüents i, un altre cop,
d’una franquesa desacostumada.

Sosteníem més amunt que Agustí Bar-
tra és també autor de la Crònica de la vida
d’Agustí Bartra. Ho és, com a mínim, en
dos sentits. D’una banda, de cap a cap del

llibre Murià intercala textos seus de proce-
dències diverses: poemes (inicia cada capí-
tol, fora del darrer, amb alguns versos),
cartes, notes, pròlegs, parlaments... La
seva veu, directa, es fa sentir pertot. D’al-
tra banda, la seva memòria havia de resul-
tar decisiva a l’hora de reconstruir, sobre-
tot, els primers trenta anys, quan la com-
panya encara no era present en la seva
vida. Com podia, si no, memorar, per
exemple, la retirada del front d’Aragó, les
vivències als camps de concentració o
l’esplet de noies que li havien fet gràcia?
Per força, ella li havia de consultar detalls
concrets, per més que ja conegués els fets.
Alguna vegada deixava entreveure el grau
de cooperació amb què treballaven: «A Pa-
lenque, jo no vaig poder anar-hi, però en
tinc la visió a través d’ell, que el visità en
una excursió de cinc dies...» (p. 275). En-
cara més, els textos que incloïa del poeta
no poden ser entesos com una simple au-
dàcia constructiva de l’autora, o no sola-
ment, sinó que li servien per expressar-se
amb una precisió i una bellesa que ella
considerava fora del seu abast: «Jo no seré
capaç de parlar mai com em fa parlar ell,
de la manera més autèntica. Ell ha trobat
les paraules del meu veritable sentir» (p.
253). Bartra, doncs, amb la seva obra i els
seus records també va escriure la Crònica
de la seva vida. Murià va encarregar-se de
posar-los en solfa al llarg d’una bona colla
d’anys.

Reprenem la qüestió del protagonisme
dels dos artífexs. El títol de l’obra (una tro-
balla deguda, pel que sembla, a Antoni
Ribera) no enganya: la figura d’Agustí
Bartra hi ocupa un paper central de punta
a punta. El seu itinerari vital i creatiu sub-
jecta l’esquelet del llibre, i esdevé, en pri-
mera instància, una biografia humana i
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literària de l’escriptor, amb escasses refe-
rències a l’entorn si no hi tenen una rela-
ció estreta. Murià sovint relaciona els suc-
cessos principals amb la producció d’aquells
moments o amb les seqüeles que han dei-
xat en l’obra: hi cerca, per exemple, la petja
de ciutats com Sabadell o París o bé des-
tria què hi ha de real i de fictici en la no-
vel·la Xabola. Així, la Crònica és també
una introducció al corpus bartrià, un com-
plement valuós de l’assaig posterior L’obra
de Bartra.

Quina imatge presenta Anna Murià de
l’Agustí Bartra de carn i ossos? Quina me-
na de característiques li confereix? Com és
natural, en termes generals, molt positi-
ves, encara que no pas d’una manera abso-
luta. En destaca la constància i la fermesa
en la vocació literària, els esforços esmer-
çats i la capacitat de treball. Així mateix,
una enorme «fam de viure» (p. 339), una
gran curiositat per tot allò que l’envolta i
per tot allò de què simplement té notícia.
Potser per aquest motiu posa tant èmfasi
en el valor que atorga a l’amistat, i dedica
pàgines senceres als acòlits principals: Pere
Calders, Alberto Gironella, Joan Junyer,
Antoni Ribera, Pere Vives... De la mateixa
manera, com ja vèiem abans, no estalvia
espai a treure els drapets al sol dels qui van
contravenir la companyonia de Bartra: a
més de Ferran de Pol i Sales, l’enfadosa
relació amb Vicenç Riera Llorca (R., en el
llibre) ocupa un capítol, el 35, «El pont».
Perquè, segons la visió que en proporcio-
na, Agustí Bartra era una persona sentida,
reservada i indulgent, no desproveïda d’al-
guna contradicció manifesta: «Tenia una
vanitat ingènua i al mateix temps una cla-
rividència superior» (p. 105). Aquests trets,
per ventura, el van dur a sentir-se incom-
près i malmenat per alguns sectors de la

societat catalana; així ho revelava ell ma-
teix a Calders en una carta reproduïda en
la Crònica: «M’he passat la vida sentint-
me rebutjat pels catalans. [...] He hagut de
fer la meva obra dintre d’una terrible sole-
dat catalana» (p. 271), i Murià, en aquesta
sintonia de veus tan particular, ho corro-
borava: «Bartra, absent, llunyà, fou objec-
te –i ho és encara– de l’hostilitat d’alguns
dels components d’aquelles capelletes bar-
celonines, que no l’han vist mai» (p. 168).

El sentiment d’hostilitat envers la figu-
ra d’Agustí Bartra, de ben segur, va empè-
nyer Anna Murià a prosseguir un llibre
que havia encetat per ràbia i despit. En el
fons, prevalia un anhel reivindicatiu, un
afany de restitució i de dignificació d’una
obra jutjada també, igual que Anna Magda-
lena Bach, d’extraordinària. Des d’aquesta
perspectiva, podem entendre la gasiveria
en les descripcions físiques de l’estimat,
quan, en canvi, en destina de minucioses i
delicades als paisatges i a les ciutats que vi-
siten, a les cases on viuen o, fins i tot, als
afectes i als desafectes. Fins cap al final, en
el capítol 34, no se’ns ofereix una visió
succinta de la complexió del poeta, i enca-
ra a propòsit d’una malaltia –les febres de
Malta– que va contraure aleshores. En el
primer, «Ell arriba», ens hem de confor-
mar amb una enumeració escarida: «Era
una mica diferent d’aquell meu record del
Casal de la Cultura: el rostre colrat, els ulls
d’un blau molt clar, els cabells rossencs»
(p. 25). En el 15, «La veu», s’emfasitza
aquesta propietat, però únicament com
un agafador per evocar un seguit de situa-
cions en què Bartra va fer lectures públi-
ques de la seva obra, en un dels escassos
capítols que traspassen ençà i enllà els lí-
mits cronològics. Anna Murià coneixia bé
les lleis de la versemblança narrativa i sa-
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bia que, si aportava gaires dades sobre un
cos que estimava, podia caure en un ridí-
cul paorós. La seva, era la crònica de la
vida d’un escriptor, d’un escriptor d’una
gran vàlua i poc reconegut, amb el qual,
això sí, compartia la vida.

Aquest plantejament guia les seves prò-
pies aparicions i el paper que hi ocupa.
Abans fèiem referència a dos capítols, els
quals transcorren a Roissy i als Estats Units,
en què ella es converteix, com a mínim, en
coprotagonista, i en vèiem les raons: per
damunt de tot, una pruïja d’autenticitat,
una mena de compromís o de deure amb
el públic lector. Fora d’aquests moments
aïllats, l’autora es manté en un discret se-
gon pla, a l’ombra dels episodis escollits
per reflectir la trajectòria del poeta. No és
ella el centre d’interès, ni vol ser-ho si no
resulta indispensable per a exposar una de-
terminada conjuntura de la vida de Bartra.
Per aquest motiu, coneixent el seu periple
vital,4 resulten tan ostentosos els silencis
que sobre ella mateixa va guardar. No és
que mirés d’encobrir grans successos, sinó
que va haver d’imposar-se un mutisme te-
naç en moltes trifulgues que havia com-
partit amb el biografiat per no fer-li gota
d’ombra. Un sol exemple. A la República
Dominicana, ja imprès El árbol del fuego,
van recórrer tota l’illa fent una mena d’ac-
tuacions conjuntes: Bartra recitava poe-
mes del llibre (amb l’objectiu de vendre’n
uns quants exemplars) i Murià pronun-
ciava conferències sobre diversos aspectes
de la bellesa femenina, amb gran èxit de
públic, segons informava la premsa del
país; en la Crònica només deixava mig
endevinar aquesta activitat en una frase:
«Em van fer prendre part a l’acte amb una
curta conferència» (p. 140). No oferia cap
més informació.

Paradoxalment, la Crònica de la vida
d’Agustí Bartra conté més informació ínti-
ma sobre l’autora que no pas sobre el pro-
tagonista: ella es veu obligada a mostrar els
seus sentiments, en la mesura que afecta-
ven a ell; mentre que, de l’escriptor, tan
sols li cal descobrir el tarannà, les idees i
els actes més genèrics. No vol aprofitar-se
de la proximitat. En el tractament del per-
sonatge, adopta el punt de vista del biò-
graf professional. Ara bé, com que es veu
obligada a sortir-hi, engrandeix o empeti-
teix la seva presència segons les exigències
del retrat que elabora. De vegades sobre-
surt la primera persona del plural amb una
certa ostensió, com en l’insòlit i desacom-
plexat capítol 37, «El prodigi de juliol», en
el qual recorda «el doll de l’arravatada pas-
sió nupcial» (p. 251) que van viure l’estiu
de 1955, «als setze anys de matrimoni i
als meus cinquanta-un d’edat...» (p. 252).
En qualsevol cas, al final del capítol 22,
«Amors i odis», ens advertia que, amb vis-
ta a la publicació, encara s’havia autocen-
surat: «...les revelacions massa sinceres en
són suprimides» (p. 169).

En realitat, l’edició de 1967 no era ben
bé la primera. Deu anys enrere n’havia
aparegut una versió abreujada en castellà,
a Mèxic, en el llibre que signava Cecilia
Gironella El ojo de Polifemo. Visión de la
obra de Agustí Bartra.5 Amb el pintor Al-
berto Gironella i la seva esposa, la parella
va establir-hi una connexió immediata:
«L’amistat fulgurant, esclatant i explosiva
de Gironella només pot comparar-se a un
enamorament. [...] Calia telefonar-se dues
o tres vegades al dia, veure’s gairebé diària-
ment, anar junts a tot arreu...» (p. 255).
Sota aquesta concòrdia van preparar el lli-
bre. Ella era una jove periodista que havia
fet carrera al diari Excelsior, rere el pseudò-
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nim de Bambi. La seva contribució consis-
tia en una introducció d’una vintena de
pàgines a la poesia d’Agustí Bartra. La res-
ta del volum, el conformaven una àmplia
mostra de l’obra de Bartra, traduïda per ell
mateix, i uns «Fragmentos de la Crónica de
Anna» que ocupaven una cinquantena de
planes, escollits per totes dues: «De la Cró-
nica hemos arrancado, Anna y yo, unos
fragmentos que hacen, unidos, una huma-
nísima historia de Bartra». En general,
tant la versió de 1957 com la de 1967 se-
guien la mateixa estructura: el descabde-
llament cronològic, amb alguns salts en-
davant i endarrere. No seguien, en canvi,
la mateixa disposició: en la primera els
epígrafs eren molt més breus i, per tant, en
sortien bastants més, i la informació no
era presentada exactament en el mateix
ordre que en la segona. D’altra banda, al-
guns capítols hi eren suprimits pràctica-
ment sencers, com el 8 («La tardor de
1939»), el 20 («Els Jocs Florals»), el 22
(«Amors i odis») i el 26 («Començ de
l’interludi»). És a dir, les parts triades en
El ojo de Polifemo se centraven del tot en la
figura d’Agustí Bartra, i desapareixien les
seccions dedicades a l’entorn i a la mateixa
autora: de manera simptomàtica, es posa-
va el punt i final amb l’estada als Estats
Units, just abans de «La meva història».

Aquesta crònica de 1957 produïa una
certa impressió de feixuguesa, de pompo-
sitat, i, sobretot, estava impregnada d’un
to més decididament hagiogràfic que la de
deu anys després. Per contra, en aquesta
darrera Murià fins i tot ens sorprenia amb
alguns moments d’humor i d’ironia plà-
cida, tant referits a ella mateixa (vegeu el
final del capítol 10, el comiat dels pares a
Roissy), a d’altres (el capítol 20, els em-
bulls dels Jocs Florals de 1942), com, fins,

i tot, a Bartra: a propòsit dels recitals que
va oferir a la República Dominicana, del
que va tenir lloc a l’Ateneo Dominicano,
n’afirmava: «Els diaris en publicaren co-
mentaris elogiosos, i ja el renom de Bartra
queda ben assentat en aquell poble inno-
cent que s’embadaleix davant d’un poeta
com davant de quelcom sobrenatural, més
encara si és blanc i ve d’aquella terra remo-
ta, que no saben ben bé si és una illa o un
paradís, que en diuen Espanya, d’on tots
ells creuen descendir» (p. 139).

La Crònica de la vida d’Agustí Bartra
subjuga també per com és construïda.
Murià combina el relat dels fets amb tota
mena de textos complementaris que, d’una
banda, li atorguen veracitat i, de l’altra,
dinamisme. La tria i l’emplaçament d’a-
quests materials solen ser molt efectius, de
manera que produeixen la impressió –tan
«literària»– que de cap altra manera no
podia haver transmès millor la idea que
volia exposar. Un cas paradigmàtic n’és el
capítol 42, «Epistolari de l’absència», un
dels més extensos i emotius del llibre.
Transcorre l’any 1961 i la família es tras-
llada novament als Estats Units perquè la
Fundació Guggenheim ha concedit una
altra beca a Agustí Bartra. A l’abril el fill,
Roger, que ja té divuit anys, ha de tornar a
Mèxic per reprendre els estudis. La mare
anuncia, al final del capítol anterior, que
«Des d’aquell dia, la correspondència amb
Roger és la Crònica» (p. 282). I, en efecte,
tan sols hi llegim fragments de cartes dels
tres membres de la família que han romàs
(Bartra, Murià i la filla adolescent, Eli),
amb una breu entrada que les identifica.
Algun cop expliquen el mateix, des de
punts de vista diferents: la «realitat», per
tant, se’ns presenta fragmentada. Cadascú
suporta com pot l’enyorança i cadascú l’ex-
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pressa a la seva manera. Ara, per damunt
de tot, les cartes de tots tres testimonien
un clima d’estimació i d’avinença familiar
envejable. De quin altre recurs més opera-
tiu hauria pogut valer-se l’escriptora-ma-
re-esposa?

En contrast amb aquest capítol, el se-
güent, «Pelegrinatge», té un ritme frenètic.
Narra el viatge d’un parell de mesos que
van emprendre per Europa el mateix 1961
(el primer des de 1940) i que els va dur a
París, Roissy-en-Brie, Bèlgica, el Rosselló,
Provença, Itàlia i Grècia. L’amuntegament
d’emocions devia ser tan formidable que
Murià, sempre molt conscient dels límits
de les paraules, se serveix d’un estil propi
de reportatge periodístic, de crònica. No
pot aturar-se en el trasbals sofert, com
tampoc després no s’atura en la commoció
del retorn. En canvi, en el 10, «Villa Ros-
set», les descripcions de la casa, dels en-
contorns i de la vida que hi feien són pro-
fuses, detallistes, amarades d’un lirisme
contingut, talment com si el temps s’ha-
gués aturat aquelles primeres setmanes de
convivència amorosa. Cada capítol exigeix
un ritme narratiu diferent, segons la matè-
ria que tracta i com vol tractar-la, i l’alter-
nança de tempos proporciona, un cop més,
agilitat i versemblança.

Al capdavall, d’això es tractava, preci-
sament. De convertir un projecte reivindi-
catiu en una obra convincent. El salt que
calia fer era atuïdor, un reguitzell de ca-
brioles en el buit. Les primeres ratlles que
n’escrivia en el Carnet de la meva vida i
que després, amb retocs mínims, va in-
cloure en el capítol «Amors i odis» reflec-
tien la devoció incommensurable que sen-
tia per Agustí Bartra (i fins a quin punt
estava disposada a lliurar-s’hi):

Avui, 19 de setembre de 1943, començo el
llibre, un llibre que s’acabarà quan jo mori.
Necessito començar-lo avui, amb el meu
odi contra els qui t’odien. Sé de fa temps
que l’escriuré, que totes aquestes notes en
formaran part, i molt més, i tota la teva
vida, i tot el que sé de tu, i tot el que viuré
amb tu, i tot el que et veuré viure; el teu
treball, la teva ànima i el teu geni. Estimo
el teu esperit tant com el teu cos; en litera-
tura em vaig donar a la teva obra com en
feminitat em vaig donar als teus braços; ets
la fe de la meva vida, crec en tu i sé que no
m’equivoco. També hi creuen els mes-
quins, els fracassats, els envejosos, i perquè
hi creuen t’ataquen. Jo et glorificaré més
que ningú, jo, la dona que t’ha consagrat
la seva vida i que sap que si deixa d’escriure
un llibre per tal que tu puguis escriure una
ratlla fa un gran servei a la literatura, i que
l’obra que pot deixar al futur és aquesta
Crònica» (pp. 165-166).

Des d’aquest inici tan visceral, empès
de calent en calent per la passió i la fòbia
en estat purs, va ser necessari un procés
d’elaboració llarg, conscienciós i perspicaç
per a convertir la Crònica de la vida d’Agustí
Bartra en una biografia amb tots els ets i
uts. Amb l’escull insalvable, és clar, que
qui la signava era la seva dona. No podia
obviar ni falsejar aquesta circumstància
poderosa. Per això, la biografia d’Agustí
Bartra és també un llibre de memòries
d’Anna Murià i, de retruc, un dietari; i,
encara, un epistolari amb moltes veus.
Una obra que esberla a consciència els cai-
xons dels gèneres tradicionals per oferir un
tast de veritat. ❐
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Tots tenim als ulls el rostre d’Ausiàs
Marc. La cèlebre pintura de Jacomart ha
servit per a donar cos i un alè de vida a
l’home, poeta i senyor de la València de la
primera meitat del XV. Un erudit local va
associar els atributs d’aquell jove, que Ja-
comart immortalitzava sense ser-ne cons-
cient, amb el d’un presumpte falconer qua-
trecentista. I només un falconer de l’època,
indefectiblement bell i amb un posat en-
tre melangiós i solemne, només un, comp-
tava entre els possibles canditats: el cava-
ller de Gandia que feia versos. L’associació
ha tingut més fortuna que la que va pre-
veure el nostre erudit. Tanta, que ara no
ens sabríem estar sense aquesta imatge i ens
sentiríem incòmodes, i fins commoguts, si
ningú impugnava la feble suposició per la
qual una ficció estupenda ha suplantat
definitivament la realitat. Una incomodi-
tat semblant, però de molt més vastes pro-
porcions, es va desbordar amb l’exhuma-
ció fa poc del cadàver d’un galileu del segle
primer per part d’un equip d’arqueòlegs.
El resultat de la recomposició virtual de la
cara la presentaren com la més que proba-
ble corresponent a la de Jesucrist. Era un
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Jesucrist, si no recorde malament, més
aviat lleig, fosc, de pòmuls robusts i un
front ampli, cabut, vagament cromanyo-
nesc. En el rebuig unànime de la càtedra
popular, tant la d’inspiració cristiana com
la no creient, les qüestions científiques és
clar que no hi comptaren gens. Bastà amb
el colp estètic perquè la gosadia antropolò-
gica passara com passa una tempesta d’es-
tiu. L’animal humà, en efecte, és un ani-
mal de costums i no espereu que llance per
la borda un parell de mil·lennis de bellís-
sims natzarens executats per tota casta de
pintors i escultors, del més modest al geni
fautor d’obres mestres.

Tampoc no ens abelleix que ens can-
vien les imatges que posseïm de la història.
Egipte sempre serà la dels faraons i les pi-
ràmides; Roma, la dels emperadors i els es-
claus, o l’Alemanya dels trenta del segle
XX, la d’un homenet cridaire amb bigoti i
vestit d’uniforme marró clar. Els llibres es-
colars, la literatura, la poderosa cinemato-
grafia, l’art en general, tot plegat ha en-
cunyat una tradició iconològica de la qual
ens resulta molt difícil desembarassar-nos,
si no és al preu de desassossecs i increduli-
tats. Però es tracta d’alguna cosa més que
d’uns símbols i una representació. De dins
aquestes imatges emergeix una realitat,
com de dins la imatge de Jacomart emer-
geix la realitat de l’home Ausiàs Marc, i al

Hugo la va inventar
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cap i a la fi és això el que ens dol, la su-
plantació d’una realitat per una altra.

La narració històrica és una invenció,
sotmesa a unes regles cada volta més se-
veres i a un mètode rigorós, però que en
mans del més sever i rigorós especialista
no pot evitar poc o molt el deix de cosa
inventada. Fins a quin punt Menoccio, el
moliner friülès del XVI, és una creació del
Carlo Ginzburg? No hi ha massa filtres
entre la Montalho real de primeries del
Trescents, i l’aldea càtara que Emmanuel
Le Roy Ladurie va tractar de recompondre
a partir d’un mosaic de testimonis sotme-
sos a la pressió inquisitorial? Traeixen un
estil de pensament i l’estricta contempo-
raneïtat de Joan Fuster els «seus» heretges,
revoltats i sermonaires del Renaixement i
el Barroc catalans? El repertori de deman-
des no hi ha dubte que és il·limitat.

Una de les invencions més formida-
bles, que més èxit ha tingut i continua te-
nint, és la de l’edat mitjana. Entorn seu
circulen unes imatges inamovibles, graní-
tiques, obstinadament fixades per una ja
llarga tradició literària i historiogràfica, ara
i adés resistint els canvis dels gustos cultu-
rals i els progressos del saber sobre aquells
temps mal encabits entre dues caigudes, la
de Roma i la de Constantinoble. Enllà
dels mollons de l’especialista, i encara, l’edat
mitjana conforma un territori que sempre
es presta per a carregar les tintes. No hi ha
el terme mitjà, el suau matís, el to vulgar i
grisós de la vida, sinó que fluctuem pels
extrems, de l’alegre joia i el cant llicenciós
del trobador a la tenebrosa clausura mo-
nacal. L’edat mitjana és el lloc ideal per a
la recerca de sang i fetge, de les anormali-
tats i les epopeies fantàstiques, acolorades
d’una fascinant aura sobrenatural. Des-
prés, hi ha una petita col·lecció de parau-

les fortes que d’una manera o altra con-
densen la nostra mirada, poc amable, amb
els segles medievals: bruixes, inquisició,
intolerància, barbàrie, superstició, teocrà-
cia, guerra, pesta, fam, «feudalisme». Al-
gunes d’aquestes paraules impregnen fins
i tot la fogosa brega parlamentària, els dis-
cursos polítics en pugna. Una eficaç des-
qualificació de l’adversari consisteix tot
just a posar en evidència la impregnació
«feudal» de les seues idees. I ací feudal vol
dir més que res trossejament d’una unitat
superior i intocable, «taifa», regressió tri-
bal, reivindicació de sobiranies perilloses.

L’edat mitjana com a hipèrbole va co-
mençar a fressar el seu camí a l’empara de
la lluita dels burgesos contra l’Antic Rè-
gim. Com una seqüela més del combat
polític, els revolucionaris exhumaren, in-
ventariaren i esbombaren els aspectes més
sòrdids del feudalisme. Però les inven-
cions, amb el «dret de cuixa» com una de
les violències estel·lars, comandaren sovint
aquesta tasca de propaganda. Un poc més
tard, el Romanticisme hi trobà, en l’edat
mitjana, el brou de cultiu per a llançar més
la mà que la màniga de la fantasia. De fet,
els romàntics són els artífexs del món me-
dieval que avui dia encara perdura. Ni la
perícia dels historiadors primer romàntics
i després positivistes, ni l’impacte pedagò-
gic de l’escola burgesa, preocupada ara
més que mai per l’hagiografia de la nació,
assoliren mai la capacitat divulgadora, si-
nuosament persuasiva, de la novel·la. Més
que Ivanhoe del Walter Scott, que ja és dir,
em fa la impressió que és Notre Dame de
París, del Víctor Hugo, la que posseeix
aquest caràcter fundacional del cànon,
tant estètic com simbòlic i de valors, del
que hem convingut acceptar que és l’edat
mitjana.
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Publicada el 1831, quan Hugo compta-

va només 29 anys, Nostra Senyora de París
narra les peripècies amargues d’Esmeralda,
una gitana que balla i toca el tamborí basc,
acompanyada de la cabreta Djalí pel París
de 1482. El nom, la condició ètnica, el
mateix instrument, són, d’entrada, per a llo-
gar cadires, escassament versemblants a la
capital del regne de França els anys termi-
nals del Quatrecents. Encara falta per a
l’arribada i la instal·lació dels «bohemians»
a Occident, i Esmeralda trasllueix una
certa fascinació per l’Espanya goyesca, an-
dalusa i beverri, de capa, got i ganivet, que
també Pròsper Merimée i Bizet faran seus
amb la Carmen. Esmeralda mou les pas-
sions, la de l’arxidiaca Frollo, la del capità
Phoebus i la del campaner Quasimodo, la
de l’orator, la del bellator i la del laborator,
com si diguérem, perquè a Hugo, com a
bon monàrquic, abans de la seua conver-
sió al republicanisme més radical, devien
complaure’l els tres ordres mítics que regla-
mentaren la vella societat. Pierre Gringoire,
el quart enamorat, és l’escriptor bonàs que
trenca l’esquema triangular perquè, evi-
dentment, la societat del XIX no és la de
l’any Mil. La impossible conciliació de les
passions i de l’amor precipita la tragèdia,
la terrible fi d’Esmeralda. La força capti-
vadora de l’argument, que permet a més el
joc de la bella i la bèstia, encarnada pel ge-
perut, borni i repulsiu Quasimodo, «bar-
reja de malícia, d’estranyesa i de tristesa»,
ha reclamat les seues corresponents ver-
sions cinematogràfiques, els seus musicals
i contes il·lustrats i la mateixa factoria Dis-
ney n’ha sabut traure punta, encara que
endolcint la brutalitat que traspua tota la
narració.

La novel·la és el pur espectacle, un tea-
tre immens –moltes escenes i diàlegs, face-

ciosos o no, són més teatre que novel·la–, i
com a tal mereix un escenari immens, Pa-
rís, i en particular la catedral de Nostra Se-
nyora, i una massa d’actors que es regeixen
gairebé seguint les pautes dels cors de
l’òpera: el poble, el bon poble, de París.
Ací hi ha un mèrit suplementari, que Zola
durà a la categoria de tesi: els humils i els
anònims aixafats per la història bé que cal
atorgar-los una veu pròpia. Mentre treba-
llava en la novel·la, Hugo els veié aixecar
barricades en la revolta parisenca de 1830.
El va impressionar tant la força de la mas-
sa, comprengué la importància de les clas-
ses populars en els moviments de la histò-
ria, que la novel·la prengué unes altres
dreceres. Ara bé, la falsificació d’aquesta
veu pren uns contorns delirants, alegre-
ment i desinhibidament delirants. Aques-
ta gent sembla que sempre va de tabola,
amb l’estirabot a flor de llavis, jugant amb
el doble sentit de les paraules, sota l’addic-
ció de la insolència i el tumult. Fins i tot
quan moren horriblement sembla que ho
fan amb la rialla i pensant en l’últim acu-
dit que els han contat. Hugo es creu massa
Rabelais, com també se’l va creure massa
Mikhail Bakhtin, i si bé el llenguatge me-
dieval de la plaça està reblert de plagasitats
i d’aires grotescs, hi ha d’altres compo-
nents menys estentoris i més prosaics, que
no són altres que el de la dura batalla per
la supervivència. Menjarem o no demà, és
el gran dilema per a la majoria, i a males
penes se’l resoldrà amb el brillant recurs de
la jocositat. Una part de la veritat, de la
realitat, exhumada per textos destinats al
capdavall a l’entreteniment, no pot ser
mai la realitat. L’arxiu sol desmentir el co-
mediant.

Hugo, amb tot, no és cap indocumen-
tat. Té dins el seu cap totes les experiències
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historiogràfiques contemporànies. Ha lle-
git, sobretot, Jules Michelet. Més encara,
entre ambdós sorgeix de seguida un cor-
rent de simpatia i d’amistat, d’una sinto-
nia que queda reflectida en la copiosa cor-
respondència encreuda. Hugo esdevé, així,
el millor divulgador de l’obra de Michelet,
però passada pel sedàs de forat ample de la
novel·la i d’una portentosa imaginació.
Tot el que sustenta Nostra Senyora de París
és anticipació. Hugo aboca la «sociologia»
contemporània a una ciutat de feia tres-
cents cinquanta anys. L’amor d’Esmeralda,
Frollo o Quasimodo és l’amor burgès del
XIX, i amb ell els criteris sobre la família
burgesa –amb aquell afecte improbable i
mútuament correspost entre mare i filla–,
sobre els pobres i la pobresa, el patrio-
tisme, la violència, la mort o l’urbanisme,
malgrat la seua tírria contra els arquitectes
que embastardeixen els monuments i les
velles fesomies urbanes, amb unes resso-
nàncies plenes d’actualitat. Monàrquic,
però liberal per damunt de tot, detesta el
feudalisme i per això Nostra Senyora de Pa-
rís es converteix en un saborós i subtil pam-
flet polític, en un al·legat a favor del nou
ordre nascut de la revolució del vuitanta-
nou. Per començar, Claude Frollo encarna
els mals d’aquella Església simoníaca, con-
cupiscent, excessivament poderosa i cruel.
La negra nit del feudalisme és en bona me-
sura producte de les manxes teocràtiques
que insuflen l’aire de les supersticions i les
pors de les gents. El feudalisme suposa
l’encreuament de jurisdiccions que entre-
banquen l’exercici del poder reial, i Hugo,
com Michelet, vol per a França un poder
fort i una sola justícia: «Redéu! –exclama
Lluís XI, en la traducció de Folch i Cap-
devila–, qui són tota aquesta gent que pre-
tén ésser inspectors, administradors, se-

nyors i amos a casa meva? Que cobren
peatge a tot arreu i tenen llur justícia i llur
botxí a cada carreró del nostre poble?...
Voldria saber si és per la gràcia de Déu que
hi ha a París una altra autoritat que el rei,
una altra justícia que el nostre Parlament i
un altre emperador que jo en aquest im-
peri. Per la fe de la meva ànima! Ha d’arri-
bar el dia en què no hi haurà a França més
que un rei, un senyor, un jutge, un botxí,
com no hi ha més que un Déu al paradís».
Lluís XI devia ser un visionari de les cièn-
cies polítiques, un geni precoç capaç de
posar el dit en la nafra de la debilitat de les
monarquies d’Occident. Benvingut siga
tot el menyscapte del poder de l’aristocrà-
cia arrogant. No llueix tant una testa cons-
pícua i rebel com en el patíbul, segada per
l’espasa del botxí. Per això les simpaties del
rei, és a dir, les d’Hugo, van dirigides cap
al poble, per bé que en aquest cas el poble
el protagonitzen les bandes de truans i
malfactors organitzades en una altra falsi-
ficada i impossible Cort dels Miracles, en
una ciutat dins la ciutat de París, «rusc
monstruós on retiraven cada nit amb llur
botí tots els ganduls de l’ordre social; hos-
pital mentider on el bohemi, l’exclaustrat,
l’estudiant perdulari, els murris de totes
les religions, jueus, cristians, mahometans,
idòlatres, coberts de nafres simulades i pi-
dolant de dia, es transfiguraven, de nit, en
bandolers». Bohemis i idòlatres!, ganduls
de l’ordre social! Les paraules no són inno-
cents. Però, en fi, són aquests mendicants
i prínceps dels vicis els qui assalten Notre
Dame per tal de rescatar l’Esmeralda. I el
malalt i decrèpit Lluís XI veu amb bons
ulls l’avalot, perquè creu que va dirigit
contra la justícia parasitària del batle. Però
així que l’avisen que l’avalot és contra el
rei, mana de sufocar la revolta sense con-
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templacions i penjar la presumpta bruixa
Esmeralda. El poble mereix el seu lloc en
la història, però el poble és perillós i mai
sota cap concepte no pot posar en perill
l’ordre social. Hugo ho havia vist amb els
seus ulls.

Hem llegit sempre Nostra Senyora de
París com la gran novel·la que és, i fóra
estúpid regatejar-li els valors literaris, al
marge els farciments que interrompen
el desenvolupament trepidant de l’acció.
Però aquella edat mitjana crepuscular està
muntada sobre l’especulació i sobre un joc
massa pervers, massa maniqueu i massa
presentista. I aquesta edat mitjana així re-
tratada és la canònica. Aquest és un llibre
recomanat als escolars francesos per am-
pliar el coneixement de la societat medie-
val. Ben mirat, és un llibre innocu i presta
molt bon servei al sistema educatiu pro-
piciat pel jacobinisme biològic gal. Nostra
Senyora de París és, comptat i debatut, l’a-
pologia de l’Estat unitari, fort i centra-
litzat. I és aquest nou Estat qui s’inventa la
nació francesa, codifica el sentiment na-
cional i consagra unes fronteres. La no-
vel·la del XIX arriba fins als marges on l’es-
cola no pot.

I nosaltres què fèiem mentrestant?
Doncs, L’orfeneta de Menàrguens o El coro-
nel d’Anjou, era tot el que sabíem manu-
facturar, amb retard i encara amb preven-
cions de prohoms assenyats que «sempre
han tingut bec les oques». Llavors encara
ignoràvem que la nació que no ix a la lite-
ratura no existeix. ❐
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Theodor W. Adorno. Ein letztes Genie
Detlev Claussen
480 pp., Fischer, 2003, Frankfurt

L’any passat Alemanya celebrà el centè
aniversari del naixement de Theodor W.
Adorno (1903-1969). Un dels més grans
filòsofs del segle XX no podia, certament,
escapar de l’onada commemorativa que do-
mina el nostre temps. Hi hagué una allau de
publicacions, col·loquis i celebracions.
Potser tot plegat hauria complagut un ego
que no coneixia la modèstia, però també
hauria sobtat profundament un esperit
crític que veuria amb horror la seua imat-
ge transformada en fetitxe de la indústria
cultural.

De la munió de llibres que han marcat
aquest aniversari, es destaquen dues bio-
grafies, la més ambiciosa de les quals, i

potser també l’«oficial» (perquè ha estat
publicada en alemany per Suhrkamp, l’e-
ditor de l’obra completa d’Adorno), ha
aparegut recentment en francès. L’altra, en
certa mesura més original, espera encara
un editor valent.

Els llibres de Claussen i de Müller-
Doohm vessen entusiasme pel maître à
penser de Frankfurt. El primer ho subratlla
fins i tot al subtítol, inspirat en una frase
de Horkheimer: «un últim geni». La devo-
ció els condueix a esborrar o minimitzar
alguns detalls problemàtics de la vida i
l’obra d’Adorno, però sortosament no en
mata l’esperit crític. L’obra de Claussen no
és, pròpiament, una biografia. Es tracta,
més aviat, d’un retrat humà i intel·lectual
que, sense endinsar-se en una reconstruc-
ció estrictament cronològica, mira d’esbos-
sar la personalitat d’Adorno en diàleg amb
alguns dels seus interlocutors: Kracauer,
Horkheimer, Bloch, Brecht, Eisler, Tho-
mas Mann, Fritz Lang. El llibre de Müller-
Doohm, concebut com una biografia for-
ça més convencional, s’ocupa més de la
vida que de l’obra d’Adorno, a partir d’una
àmplia recerca basada en l’exploració de
múltiples arxius. Tots dos han sofert les res-
triccions de la censura que l’Arxiu Adorno
imposa sobre la correspondència encara
inèdita del filòsof (especialment amb Kra-
cauer), que han pogut consultar, però que
no tenen dret a citar.

Com tants d’altres intel·lectuals de l’es-
querra alemanya de la seua generació, Ador-
no hagué d’abandonar el seu país després
de l’arribada de Hitler al poder, el 1933, i
es refugià als Estats Units. La decisió d’exi-
liar-se no fou immediata, a diferència de
la major part dels seus amics. Protegit per
la seua condició de semijueu (sa mare, la
cantant Maria Calvelli-Adorno della Piana,
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era catòlica d’origen cors), durant un temps
alimentà la il·lusió que podria romandre a
Alemanya, adaptant-se a la nova situació i
esperant la fi d’un règim que li semblava
provisional. Aquest projecte era del tot
il·lusori i el 1938 hagué de prendre la de-
cisió d’anar-se’n de l’Alemanya hitleriana
després de gairebé cinc anys d’anades i
vingudes entre Frankfurt i Oxford, on ha-
via aconseguit una beca d’estudi. Una ve-
gada a Nova York, i després a Califòrnia,
impulsà amb Max Horkheimer l’Institut
de Recerca Social a l’exili, més conegut
avui sota la denominació d’«Escola de
Frankfurt».

Creada sota la República de Weimar,
aquesta escola havia esdevingut un dels
focus principals del marxisme crític en
l’època d’entreguerres. Hi col·laboraven,
entre altres, figures com ara Walter Benja-
min, Erich Fromm i Herbert Marcuse.
L’Institut de Recerca Social, i això era sor-
prenent en una època en què el món intel-
lectual estava polaritzat entre comunisme
i feixisme, afegia a la seua gran originalitat
intel·lectual un refús intransigent de qual-
sevol acció política. La seua ambició era
d’elaborar una «teoria crítica» de la socie-
tat en el moment que el capitalisme aga-
fava trets totalitaris. Els investigadors de
l’Institut volien explorar els nous rostres
de la dominació en l’economia, la política
i la cultura, amb estudis sobre les estruc-
tures del poder nazi, la ideologia del fei-
xisme, l’antisemitisme, l’autoritat i la famí-
lia, etc. Adorno s’acomodà perfectament a
aquesta actitud apartada de la política, que
fou objecte de les crítiques facecioses de
Lukács. El filòsof hongarès anomenava
l’Institut el «Grand Hotel Abgrund» (abis-
me), tot fent un joc de paraules amb el ve-
ritable cognom d’Adorno (Wiesengrund).

Ni Claussen ni Müller-Doohm no es
detenen gaire en les vacil·lacions polí-
tiques d’Adorno abans d’exiliar-se a Amè-
rica. Amb una certa complaença el segon
qualifica de «negligència» els articles inde-
cents que Adorno publicà el 1934 en re-
vistes de crítica musical «ajustades a la no-
va situació», on citava Goebbels i flirtejava
amb el vocabulari nazi («raça», «bolxevis-
me cultural»...).

Durant els anys de la guerra Adorno
escrigué, amb Horkheimer, La dialèctica
de la Il·lustració, una obra en la qual inter-
pretaven el nazisme com el resultat d’un
llarg recorregut del racionalisme occiden-
tal. Mentre que la cultura antifeixista volia
defensar la civilització, analitzant el nazis-
me com la recaiguda en una barbàrie an-
cestral, Adorno considerava Auschwitz
com el producte d’una dialèctica negativa
de la civilització mateixa, que havia trans-
format la racionalitat emancipadora de les
Llums en una racionalitat purament ins-
trumental al servei de les forces destruc-
tives del feixisme. El progrés industrial i
tècnic es transformava així en regressió so-
cial i humana. A la manera de Benjamin
que, en la mateixa època, descrivia el Pro-
grés com una tempesta que menava la
Història cap a la catàstrofe, Adorno llança-
va una mirada malenconiosa i ombrívola
sobre el món, però no compartia l’espe-
rança del seu amic exiliat a París en un acte
redemptor dels oprimits. Semblava resig-
nat a viure en un món administrat i «reï-
ficat», en el qual no hi havia alternativa a
la transformació de totes les relacions hu-
manes i socials en relacions mercantils, i
de la cultura en un producte industrial de
consum. Als anys cinquanta Adorno escri-
via que «el nazisme és viu encara» i subrat-
llava que l’amenaça no era, en la seua
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opinió, el retorn del feixisme contra la
democràcia, sinó més aviat la supervi-
vència del feixisme al si de la democràcia.
«La vida –escrivia– es transforma en la
ideologia de la reïficació, vertaderament
en la màscara de la mort».

La dialèctica del progrés, encara pro-
fundament arrelada en el pensament de
Marx, havia deixat pas a una dialèctica de
la dominació, dins d’una societat burgesa
presonera dels seus dimonis fàustics. A
Califòrnia, durant la guerra, Adorno fa
amistat amb Thomas Mann, veí seu, i es-
devé el seu «conseller secret» mentre escriu
la novel·la Doktor Faustus. Dedicarà a l’es-
criptor alemany un retrat magnífic.

Si Adorno havia estat aïllat en el seu
exili americà, no deixà de ser un outsider
després del retorn a Alemanya el 1949,
quan la guerra freda batia el ple. La Uni-
versitat de Frankfurt, escriu Claussen, no
va rebre precisament «amb bombo i pla-
terets» el seu antic Privatdozent. Era vist
amb suspicàcia pels col·legues que l’havien
cridat per tal de refermar els lligams amb
el món acadèmic americà, però que no
sempre podien pair el seu anticonformis-
me, el seu marxisme i sobretot el fet que
havia estat un exiliat. Adorno acusava cla-
rament aquesta hostilitat. Fins a mitjan
anys cinquanta, quan accedí a l’estatus de
catedràtic (Ordinarius), restà una figura
marginal. Hi reaccionà conreant el seu
aïllament com un títol de noblesa.

Müller-Doohm i Claussen suggereixen
que l’exili, al qual dedicà pàgines tan in-
tenses i punyents en Minima moralia, fou
en realitat la veritable pàtria d’Adorno.
Fins i tot abans de conèixer la condició
existencial de l’emigrat sota el nazisme,
escriu Müller-Doohm, Adorno havia fet ja
de l’exili «l’element subjacent del seu pen-

sament i de la seua concepció del món».
Quan analitza la preferència estilística
d’Adorno pel fragment, Claussen evoca
una metàfora, la del «missatge a l’ampo-
lla» (Flaschenpost), que tant agradava a
Adorno d’utilitzar en les seues classes, per-
què reflectia alhora la condició de l’exili i
la seua pròpia concepció del pensament.
Estava orgullós d’escriure en una llengua
intraduïble que alguns crítics entenien
com una mena de «pathos metafísic de
l’obscuritat». A despit de la seua admiració
per Alban Berg, mai no va seguir el seu
consell de «no escriure res difícil, sinó
només allò que siga comprensible per a
tothom».

En els seus escrits de postguerra Ador-
no accentuà els trets aristocràtics i elitistes
del seu pensament: l’antic exiliat havia
esdevingut un mandarí marxista. Com a
musicòleg erudit es va entossudir en la de-
fensa de la «Nova Música», que oposava a
l’estètica del neocapitalisme, en la qual
incloïa totes les formes de cultura popular.
Ja des de 1936 havia condemnat el jazz,
que considerava l’expressió estètica d’una
«revolta de la natura» que desembocava en
el feixisme. El surrealisme, per la seua ban-
da, li semblava una falsa avantguarda que,
tot pretenent de posar les forces oníriques
al servei de la revolució, fetitxitzava els
objectes i fregava la pornografia. Aquesta
mena de judicis se situen als antípodes de
l’interès per les formes modernes de la
producció artística –reproduïbles tècnica-
ment– que conreaven els seus grans amics
Walter Benjamin i Siegfried Kracauer.
Això explica, sens dubte, les marrades de
1934. Caldria cercar pel costat dels defi-
nidors de l’«art degenerat», els seus ene-
mics feixistes, per trobar una condemna
tan radical a l’art modern.
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Ben diferent és el to dels assaigs de crí-

tica musical dedicats a l’escola vienesa, per
la qual sentia Adorno una admiració sense
límits. La seua correspondència amb Alban
Berg, l’autor de Wozzeck, de qui fou deixe-
ble a Viena durant sis mesos l’any 1925, es
va interrompre per culpa de la mort del
compositor, deu anys més tard. Als ulls
d’Adorno, Berg havia aprofundit la ruptu-
ra creadora de Schönberg. Tots dos havien
inventat una nova forma musical capaç de
copsar l’esquinçament de les formes ca-
racterístic de la cultura del segle XX. Berg
ocupa, doncs, un lloc a banda en l’itinerari
d’Adorno. Ni Kracauer, que fou el seu ve-
ritable pare espiritual (i el seu primer amor),
ni Horkheimer, que l’acollí al si de l’Ins-
titut de Recerca Social, ni Benjamin, de
qui no li agradava l’originalitat ni la supe-
rioritat intel·lectual, no van rebre mai un
homenatge com el que dedicà a Berg en
una carta de 1926, als vint-i-tres anys.
«Deveu saber -escrivia- que no hi ha cap
altra persona amb la qual em sent més
profundament i definitivament lligat que
amb vós; no puc imaginar res, absoluta-
ment res, que em pogués separar de vós».

A partir de 1949, any del retorn a Ale-
manya, Adorno començà a ser la veu de la
consciència crítica de la República Fede-
ral. Ho va fer amb el seu estil aristocràtic i
la seua postura elitista, però també amb la
força del seu pensament. Ni Müller-
Doohm ni Claussen donen una importàn-
cia excessiva al conegut aforisme d’Adorno
sobre la impossibilitat de la poesia després
d’Auschwitz, que fou l’origen d’un diàleg
de sords amb Paul Celan. Tanmateix,
subratllen el fet que Adorno fou el primer
que va considerar Auschwitz com un fona-
ment cabdal de la identitat alemanya, i
àdhuc europea. El nazisme, escrigué, «ha

imposat als homes un nou imperatiu
categòric: cal pensar i actuar de manera
que Auschwitz no es puga repetir, que res
de semblant no puga passar». El seu im-
peratiu categòric tenia una dimensió deci-
didament universalista: que no es puga re-
petir, afegia, tampoc amb formes noves i
contra unes altres víctimes. El 1990, en el
moment de la reunificació alemanya,
Günther Grass escrivia que aquest aforis-
me s’havia gravat com una nova «taula de
la Llei» en la consciència històrica de tota
una generació.

Una generació que havia fet d’Adorno
un dels pares espirituals de la seua revolta,
posant-lo de sobte davant les seues pròpìes
contradiccions. Als anys seixanta els estu-
diants radicalitzats i la nova esquerra ale-
manya descobriren el pensament d’Ador-
no, se’l varen fer seu amb entusiasme,
reeditaren els seus escrits i en van fer un
dels suports filosòfics de la seua crítica
pràctica del capitalisme i de les tendències
autoritàries al si de les institucions de la
RFA. No s’acontentaven ja amb una crítica
purament «contemplativa», trencaven la
prohibició de l’acció que el seu maître à
penser havia interioritzat des de sempre i
reivindicat com un dogma absolut. Com
mostra Müller-Doohm amb tot de detalls,
la relació d’Adorno amb el moviment es-
tudiantil fou extremament tibant i con-
flictiva. Amb Jürgen Habermas, el seu aju-
dant en aquella època, qualificava els joves
revoltats de «feixistes rojos». El 1968
Adorno féu cridar la policia per tal de
desallotjar l’Insitut de Recerca Social ocu-
pat pels estudiants, que li feren pagar
aquesta acció humiliant-lo públicament.
Marcuse, per a qui aquest moviment do-
nava finalment una traducció pràctica a
les teories de l’Escola de Frankfurt, adreçà
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cartes molt dures al seu vell amic. El 1968
havia assajat de conciliar Adorno i Che
Guevara, el teòric de la reïficació i el gue-
rriller, les armes de la crítica i la crítica de
les armes. Una barreja explosiva, per a la
qual el filòsof de Frankfurt havia preparat
la pólvora, però de la qual mai no havia
gosat encendre la metxa. ❐

La projecció
de la imatge
historiogràfica
catalana

Jaume Aurell

Història i reconstrucció nacional. La histo-
riografia catalana a l’època de Ferran Sol-
devila (1894-1971)
Enric Pujol
368 pp., 2003, Afers, Catarroja – Barce-
lona

Una societat no es descobreix mai mi-
llor que quan projecta rere seu la seva prò-
pia imatge. Això ho han tingut ben clar els
historiadors catalans, que sempre s’han
esforçat a analitzar la historiografia escrita
en català des dels seus orígens. Els primers
afanys per recuperar la pròpia memòria
historiogràfica van venir dels historiadors
positivistes a l’època del canvi de segle,
com ara Àngel Aguiló, Jaume Massó i
Torrents i Joaquim Miret i, ja en l’àmbit

renovador noucentista, Antoni Rubió i
Lluch. El seu treball va ser reprès durant
els anys vint i trenta per Lluís Nicolau
d’Olwer, Antoni Rovira i Virgili i Manuel
de Montoliu, que va ser completat per
Ferran Soldevila i Miquel Coll i Alentorn
després de la guerra civil, tots ells centrats
en l’anàlisi i l’edició de les grans cròniques
medievals. Més recentment, Ernest Lluch
i Ramon Grau s’han dedicat a la recupera-
ció de la historiografia moderna, especial-
ment del segle XVIII.

L’esforç de tots aquests historiadors no
ha estat en va, perquè durant aquests dar-
rers anys un nombrós grup de joves inves-
tigadors, provinents indistintament del
medievalisme, el modernisme i el contem-
poranisme, duen a cap un esforç conside-
rable per recuperar la historiografia més
recent, la dels segles XIX i XX. A les acaba-
lles del seu llibre, com el qui vol justificar
una feina ben feta, Enric Pujol cita opor-
tunament Antoni Simon, qui l’any 1990
parlava de la historia de la historiografia
catalana com un edifici per construir. La
crida no va quedar en els llimbs dels pro-
jectes no encetats sinó que va anar a parar
en l’àmbit de les realitzacions. Precisa-
ment, en aquells anys noranta, es va esco-
metre un considerable esforç biogràfic, a
través de la realització de profundes recer-
ques sobre les figures més emblemàtiques
de la historiografia contemporània (Vi-
cens Vives, Soldevila, Abadal, Coll i Alen-
torn, Batllori, Sobrequés). Més tard, es va
dur a terme l’esforç prosopogràfic, que va
donar com a resultat la publicació de la
formidable obra col·lectiva Diccionari d’his-
toriografia catalana, ressenyada al número
16 de L’Espill. Iniciada la feina biogràfica i
prosopogràfica, no és estrany que comencin
a sorgir ara algunes monografies que
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sintetitzen i posen en forma de relat l’evo-
lució de la historiografia catalana contem-
porània. L’obra d’Enric Pujol s’inscriu en
aquest context i representa un pas enda-
vant decisiu en aquesta línia.

Pujol no enganya ningú, i declara des
del començament que es troba amb la difi-
cultat de combinar dos gèneres en un ma-
teix volum: una biografia –la de Ferran
Soldevila, que constitueix el nervi central
del llibre– i una monografia –l’evolució de
la historiografia catalana durant els tres
primers terços del segle XX. Em resulta di-
fícil dictaminar quina de les dues vessants,
la biogràfica o la monogràfica, sobresurt
més al llibre, o si és viable o legítima
aquesta combinació. Tot i així, m’afanyo a
apuntar que el resultat final de l’obra és un
apassionant recorregut per las figures i les
tendències historiogràfiques més influents
als països de parla catalana, des del positi-
visme de finals del vuit-cents a la moder-
nització historiogràfica dels seixanta. A
més, la constant tensió de l’autor per equi-
librar la biografia intel·lectual d’en Solde-
vila amb l’evolució general de la disciplina
històrica, dóna com a resultat una excel-
lent contextualització de les figures i els
textos claus de la historiografia catalana
del segle passat. Els qui es dediquen a l’a-
nàlisi dels textos històrics saben prou bé
que la tasca més difícil –i la que, al capda-
vall, determina la qualitat del treball– és la
de connectar degudament el text i el con-
text, la historiografia i la història, l’escrip-
tura i l’escenari. Aquesta preocupació és
ben present en l’obra de Pujol, que s’apres-
sa a declarar-ho al mateix enunciat del lli-
bre: Història i reconstrucció nacional.

En el seu magnífic retrat publicat l’any
1995 (Ferran Soldevila i els fonaments de la
historiografia catalana contemporània), Pu-

jol ja va demostrar que Soldevila pot ser
considerat un clàssic no sols de la historio-
grafia catalana, sinó també de l’europea.
En aquest nou llibre aporta dues tesis més
que mereixen ser comentades detinguda-
ment. La primera, que els processos d’ins-
titucionalització han condicionat sempre
l’evolució de la historiografia catalana i
que, per tant, la seva periodització s’ha
d’establir seguint el seu deixant. És evi-
dent que seguir aquesta metodologia sim-
plifica i aclareix molt la feina de l’histo-
riògraf i permet posar tothora en connexió
el text històric amb el seu context. Això
queda ben palès en el llibre de Pujol, la
coherència interna del qual es veu molt
afavorida pel seu repàs de les principals
tendències, que coincideixen en bona me-
sura amb els diferents processos d’institu-
cionalització nacional: la decadència del
positivisme de l’època d’entresegles, que
coincideix amb la desintegració del siste-
ma de la Restauració a Espanya; la pui-
xança del noucentisme, que és paral·lel a
la formació de la Mancomunitat; la pro-
fessionalització de la historiografia catala-
na i la recuperació del seu compromís cí-
vic, en el context de la dictadura de Primo
de Rivera; la reactivació del debat històric
i ideològic, amb la recuperació institu-
cional de la Generalitat republicana; el to
de resistència i supervivència de la histo-
riografia del primer franquisme; la represa
dels anys cinquanta, amb els grans debats
essencialistes; i, per fi, la modernització dels
anys seixanta, en el context de la primera
obertura del règim franquista.

El que és més difícil d’admetre –i Pu-
jol, molt prudent, tampoc no ho fa explí-
citament, com deixant obert el debat– és
que la producció historiogràfica catalana
de més qualitat hagi coincidit amb els mo-
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ments de bonança institucional. Això és
una realitat certament aplicable a la cultu-
ra catalana en general, que molts cops ha
sabut treure el millor de si mateixa en
moments de contradicció. Pel que fa a la
historiografia, ningú no pot dubtar de
l’embranzida de la generació dels noucen-
tistes (Rubió i Lluch, Joaquim Miret,
Jaume Massó, Josep Pijoan, Ramon d’Alòs,
Agustí Duran i Sanpere, Manuel de Mon-
toliu, Jordi Rubió i Balaguer, Ramon d’Aba-
dal, Lluís Nicolau d’Olwer, Ferran Valls i
Taberner, Pere Bosch i Gimpera, Ferran
Soldevila), que contrasta, no obstant això,
amb l’excessiu teoricisme i ideologisme
dels historiadors durant la República (Ma-
nuel Reventós, Pere Coromines, Carles
Rahola, Antoni Rovira i Virgili, Joan Co-
morera, Emili Gómez Nadal, Andreu
Nin). Al mateix temps, encara ens admi-
rem dels esforços de modernització dels
historiadors catalans durant els difícils
anys cinquanta i seixanta (Joan Fuster,
Pierre Vilar, Jaume Vicens Vives i els seus
deixebles Joan Reglà, Emili Giralt, Jordi
Nadal i Josep Fontana), per bé que ens
quedem una mica perplexos davant l’es-
cassa renovació aportada per la historio-
grafia de la Transició, als anys setanta i
vuitanta.

La segona gran tesi que desenvolupa
Pujol es refereix a la funció nuclear de la
historiografia en el procés de construcció
(i de contínua re-construcció) nacional
durant el segle XX. Això sembla evident,
atesa la mateixa consideració social dels
historiadors i de la història en general als
Països Catalans. No sols perquè alguns
dels seus polítics provenen de l’àmbit his-
tòric (Ernest Lluch va ser possiblement el
cas més significatiu, però ni de bon tros
l’únic), sinó també perquè els mateixos

polítics tenen com a punt de referència
intel·lectual els historiadors (Jordi Pujol
solia declarar sense embuts que el seu mes-
tre havia estat Jaume Vicens... i una mica
també Soldevila i Vilar). En aquest con-
text, Enric Pujol recupera molt oportuna-
ment alguns personatges i algunes citacions
que ajuden a comprendre el veritable sen-
tit de la cultura catalana, i haurien de ser
conegudes pels qui pretenen enrarir-la
amb debats infructuosos, amb l’única in-
tenció d’instrumentalitzar-la. Així, cita a
Joaquim Rubió i Ors, qui ja el 1841 es-
crivia sense complexos: «Catalunya pot as-
pirar encara a la independència, no a la
política, puix pesa molt poc en compara-
ció de les demés nacions, les quals poden
posar en lo plat de la balança, a més de lo
volum de sa història, exèrcits de molts
mils hòmens i esquadres de cents de na-
vilis; però sí a la literària, fins a la qual no
s’estén ni se pot estendre la política de
l’equilibri. Catalunya fou per espai de dos
segles la mestra en lletres dels demés po-
bles; ¿per què puix no pot deixar de fer lo
humillant paper de deixebla o imitadora,
creant-se una literatura pròpia i a part de
la castellana?». I en Josep Pla: «Aquesta és
la feina decisiva que hi ha a fer: crear la
unitat de la nostra àrea lingüística. La
finalitat única –encara que sovint incons-
cient– de l’anomenat renaixement català
no és més que aquesta». El llibre de Pujol
pretén passar per damunt d’estèrils debats
polítics, posant de manifest l’enorme
energia de la historiografia catalana al llarg
del segle XX. I ho fa presentant una visió
integradora, basada en el simple fet cultu-
ral d’expressar una realitat històrica amb
una mateixa llengua. Per això s’ha pres la
molèstia de presentar, capítol a capítol, no
sols els fruits de la historiografia del Prin-
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cipat sinó també del País Valencià, de les
Illes Balears i de la Catalunya francesa. Es-
forços com aquest constitueixen el millor
lenitiu dels que pretenen fer-nos caure en
el parany de la politització d’uns fets que,
de tan simples com són culturalment,
resisteixen per si mateixos a les enrevesades
escomeses de la retòrica del despotisme.

Més enllà de l’exposició d’aquestes dues
interessants tesis, aquesta obra té la virtut
de ser un intens diàleg entre els historia-
dors catalans més importants del segle
passat i els historiògrafs que els han analit-
zat. Pujol fa intervenir hàbilment moltes
veus, i doncs construeix una polifonia cer-
tament harmoniosa entre historiadors i his-
toriògrafs –tot i que en alguns moments la
lectura es fa una mica feixuga per la pro-
liferació de noms propis, alguns dels quals
podrien haver passat a les notes a peu de
pàgina. A més, l’autor té l’encert de convi-
dar a aquest diàleg polifònic altres intel·lec-
tuals, a banda dels historiadors, que escla-
reixen encara més el discurs (Pla, Galí,
Gaziel). Pla hi és present, amb el seu sentit
comú, per aclarir-nos que la Lliga «fou un
partit noucentista, fatigat del passat, con-
trari al vuit-cents». Ell ens fa entendre,
amb una fórmula tan senzilla, les bases in-
tel·lectuals del procés de renovació duta a
terme per la generació dels historiadors
noucentistes. Pujol també deixa parlar
Alexandre Galí, de qui recupera molt
oportunament la seva epopeica Història de
les institucions i del moviment cultural a
Catalunya, 1900-1936. Ell explica la pro-
liferació d’institucions catalanes extrauni-
versitàries promogudes pels noucentistes a
començament de segle (Institut d’Estudis
Catalans, Estudis Universitaris Catalans),
davant d’una universitat que era com «un

organisme mort» i on els acadèmics cata-
lans se sentien «una mica forasters en
aquella universitat d’empleats». Gaziel re-
cupera al Soldevila literat, salvant-lo dels
qui s’han quedat entrampats en la idea del
Soldevila positivista.

El relat de la historiografia catalana del
segle XX també permet situar-la en un
context europeu. Pujol no cau en el típic
artifici de comparar la historiografia cata-
lana amb l’espanyola. En primer lloc,
perquè és conscient que abans caldria acla-
rir una mica més els termes que han con-
dicionat tradicionalment aquest debat
–cal parlar d’una historiografia espanyola,
hispànica o peninsular? En segon lloc, per-
què la mateixa exposició dels fets demos-
tra que la historiografia catalana ha estat
habitualment millor connectada a l’avant-
guarda de les noves tendències continen-
tals, que han passat habitualment a la histo-
riografia espanyola a través de la catalana.

De la galeria d’historiadors que passe-
gen per aquesta obra, Pujol en destaca al-
guns, com ara Antoni Rubió i Lluch («mes-
tre de mestres»), el veritable fundador d’una
historiografia catalana científica i posada
al dia. No defuig tampoc el clàssic debat
Soldevila-Vicens. Pujol considera que el
programa historiogràfic dels dos mestres
anava associat a un programa intel·lectual
i polític. Per a Soldevila el projecte era «fer
de Catalunya un país normal»; per a Vi-
cens, programar unes elits catalanes per a
intervenir a Espanya. Soldevila era més ra-
dical («o dominar Espanya o separar-
se’n»), Vicens era més posibilista, mirant
de girar sempre al voltant del concepte
històric del pactisme. En afrontar la figura
de Pierre Vilar, analitza l’influx del mar-
xisme en la historiografia catalana. El relat
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s’atura el 1971, any de la mort de Solde-
vila. Caldrà reprendre aviat aquesta histò-
ria més recent.

Al capdavall, el llibre de Pujol és un es-
forç generós, meticulós i honest, que dóna
com a resultat un apassionant recorregut
per la història de la nostra història. Sense
declarar-ho explícitament, l’autor se sent
tributari de Pierre Vilar, per al qual la «his-
tòria de la història» és potser l’excercici
més fructífer que un historiador es pot
proposar. No és només Pujol qui s’ha ado-
nat d’això. Les noves generacions d’histo-
riadors han demostrat que no és incompa-
tible –ben al contrari, sembla necessari–
combinar el camp de la investigació amb
el de la història de la historiografia pròpia-
ment dita. Com es pot fer història, sense
conèixer bé com han fet història els qui
ens han precedit? D’aquesta manera, la
historiografia es converteix en una eina no
sols científica sinó també, com demostra
Pujol, una eina de retrobament de la prò-
pia identitat cultural. ❐

Al-Qaida,
Europa i els
Estats Units

Daniel Arenas

Al-Qaida i què significa ser modern
John Gray
Traducció de Mar Vidal
188 pp., 2004, Columna, Barcelona,

El nuevo desorden mundial
Tzvetan Todorov
Prefaci de Stanley Hoffmann
Traducció de Zoraida de Torres Burgos
142 pp., 2003, Península, Barcelona,

El imperio del miedo: guerra, terrorismo y
democracia
Benjamin Barber
Traducció de Marta Pino Moreno
204 pp., 2004, Paidós, Barcelona,

Els atacs suïcides d’Al-Qaida a les torres
del World Trade Center de Nova York i al
Pentàgon de Washington el dia 11 de se-
tembre de 2001 van canviar la nostra per-
cepció del món. Al cap de poc més d’un
any, a començament de 2003, els Estats
Units van decidir anar a la guerra contra
l’Iraq, sense haver aconseguit una resolu-
ció favorable del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides. Han començat a apa-
rèixer alguns llibres que intenten aclarir el
significat d’aquests esdeveniments que,
segons alguns, han suposat la fi de l’era de
la globalització (o almenys l’han posat en
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ria, amb la finalitat d’arribar a un món sense
conflicte. En altres paraules, Al-Qaida
abraça el pensament que cal sacrificar el pre-
sent per a assolir un avenir gloriós. Aquest
és, segons Gray, un conjunt d’idees que no
prové dels temps medievals ni dels textos
islàmics. El pare ideològic del fonamenta-
lisme islàmic, l’egipci Sayyid Qutb (prin-
cipal pensador del Germans Musulmans i
executat per Nasser el 1966), les hauria
manllevat de l’anarquisme revolucionari, i
en últim terme provenen del romanticis-
me, un moviment intel·lectual europeu
alhora fill de la Il·lustració i contrari a
aquesta.

Tanmateix, encara que tot això sigui
parcialment cert, Gray deixa de banda un
altre element que ha estat el pilar de la idea
filosòfica de la modernitat des del Renai-
xement: es tracta de la defensa de l’auto-
nomia de l’individu. És difícil afirmar que
això sigui compartit per Al-Qaida. Ni
tampoc que comparteixi altres valors com
ara la igualtat i la tolerància que, sense jus-
tificar-ho, Gray sembla considerar menys
característics de la modernitat que la fe en
la tecnologia, en la transformació social o
en un futur gloriós. A més, reduir el ro-
manticisme a la idea que «el món pot ser
reorganitzat mitjançant un acte de volun-
tat» és, com a mínim, apressat: no s’hau-
rien d’oblidar altres components reivindi-
cats pel romanticisme com ara la ironia i
la imaginació, que segurament tenen molt
menys a veure amb Al-Qaida.

En tot cas, l’originalitat d’aquest llibre
rau en el fet que aprofita l’anàlisi sobre Al-
Qaida per a fer una reflexió sobre la mo-
dernitat i el positivisme. Per a Gray, el po-
sitivisme és qui ha deixat l’empremta més
marcada sobre la modernitat pel fet que ha
imposat la creença que només hi ha una

estat d’espera), han obert de nou la qües-
tió sobre l’ordre mundial i plantegen in-
terrogants sobre el futur de la relació entre
els Estats Units i Europa. Si més no, la ree-
lecció del president Bush ha fet que l’ac-
tualitat d’aquests temes no minvi.

Partint d’uns esdeveniments comuns,
els tres llibres que ressenyem aquí van a
parar a llocs ben diferents. Ara bé, malgrat
el seu interès, són llibres escrits a corre-
cuita i això es nota. El de John Gray –el
més filosòfic dels tres volums– vol demos-
trar que els atacs terroristes han destruït
«el mite dominant d’Occident». Segons
aquest mite, ser «més modern» suposa un
avenç i un progrés perquè equival a ser
més raonable i més benvolent. Aquesta
creença quedaria qüestionada un cop ens
adonem que Al-Qaida és en realitat un
producte de la modernitat i no un retorn a
l’edat mitjana o a qualsevol altre passat o
tradició, com a vegades han suggerit fins i
tot els seus mateixos propagandistes.
Aquest, que és el punt central d’aquest
llibre, és també el més problemàtic.

Per una banda, la modernitat d’Al-
Qaida és evident si tenim en compte el ni-
vell tecnològic i el sistema organitzatiu
descentralitzat que utilitza. Ho és també
en tant que aquesta organització és «un
subproducte de la globalització»: entén tot
el planeta com a escenari dels seus actes
de terror, gaudeix d’una xarxa econòmica
global, s’aprofita dels paradisos fiscals, té
cèl·lules escampades en diferents països i
utilitza la difusió mediàtica de les imatges
del terror com a part de la seva estratègia.
I potser és també moderna per tal com
creu que la societat pot ser transformada o
reorganitzada per un acte de voluntat, en
aquest cas mitjançant la violència portada
a terme per una avantguarda revolucionà-
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manera de ser modern: la que, basant-se
en el progrés científic i tecnològic, ens
porta cap a una moralitat universal, cap a
un món en el qual el conflicte ha desapa-
regut i on tothom comparteix uns matei-
xos valors. L’atac terrorista sobre les Torres
Bessones és l’últim cop de gràcia, després
dels gulags soviètics i el genocidi nazi, que
demostra que «hi ha moltes maneres de ser
modern, algunes d’elles monstruoses». El
sistema soviètic tenia les seves arreles en els
somnis utòpics de la Il·lustració sobre que
es podia construir un món més just, més
lliure i més pacífic, encara que de vegades
es feia necessària l’eliminació d’alguns in-
dividus per a aconseguir-ho. Segons Gray,
aquesta utopia no va entendre que molts
conflictes religiosos, ètnics i de valors «no
poden ser superats, només es poden mo-
derar». El nazisme també bevia de les fonts
de la modernitat per la seva fe en la capa-
citat de la tecnologia i la ciència de trans-
formar la condició humana.

El repàs històric del positivisme que fa
Gray el porta de Saint-Simon a Comte i al
Cercle de Viena per acabar amb el neoli-
beralisme econòmic de finals del segle XX.
El neoliberalisme, sobre el qual Gray ja va
escriure Falso amanecer. Los engaños del ca-
pitalismo global, es basa en el mateix prin-
cipi modern del positivisme: un món que
gràcies a la tecnologia progressa cap a la
unificació i en el qual es dóna una progres-
siva convergència de valors. Això fa que el
neoliberalisme s’oblidi de la complexitat
humana i d’un cert relativisme polític que
fins i tot els primers positivistes reconei-
xien. Per tant, no pot explicar per què els
Estats Units, ja des d’abans de l’11 de Se-
tembre, han començat a veure la globalit-
zació com un perill i han mantingut o
aixecat barreres aranzelàries a l’acer i als

productes agrícoles, o per què el control
per uns recursos naturals escassos s’ha
tornat a convertir en l’eix de la guerra i la
diplomàcia. De fet, l’escassetat de recursos
no era una possibilitat que calgué conside-
rar per la tradició positivista, car aquesta
sempre ha tingut una gran confiança en
l’enginy humà per a superar-la. Però, al-
menys de moment, el petroli és cada cop
més necessari per a la industrialització i
cada cop serà més car extreure’l. En aquest
punt crucial, els interessos dels diferents
països divergeixen: un cop més, no sembla
clar que progrés econòmic i industrial pu-
guin anar de la mà d’un món més pacífic i
més unificat.

Segons Gray, tot això confirma que «el
defecte del mite modern consisteix en el
fet que ens lliga a una esperança d’unitat,
quan el que hauríem de fer és aprendre a
viure amb el conflicte». Així, aquest pro-
fessor de la London School of Economics
que s’ha declarat admirador d’Isaiah Ber-
lin defensa que la modernitat pren moltes
formes i que no és cert que les societats
s’assemblin cada cop més. En comptes
d’exportar democràcia i lliure mercat, el
que cal és practicar la tolerància i acceptar
que en el món hi haurà diferents règims i
diferents sistemes econòmics, sempre que
hi hagi uns mínims que garanteixin una
coexistència pacífica. Paradoxalment, se-
gons Gray, més fragmentació no significa
menys seguretat, sinó més seguretat.

Una defensa del pluralisme pot trobar-
se també en el petit llibre de Todorov –fi-
lòsof i historiador búlgar fincat a França–
que comença analitzant la decisió dels Es-
tats Units d’anar a la guerra contra l’Iraq
per acabar fent una proposta perquè Eu-
ropa assumeixi un paper més rellevant en
l’ordre mundial, i doncs mitigui la prima-
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cia de la «hiperpotència» americana. L’a-
nàlisi que es fa en El nuevo desorden mun-
dial és molt més punyent gràcies a la seva
delicadesa: es van analitzant els arguments
públics a favor de la guerra prenent-los al
peu de la lletra, és a dir, sense assumir que
aquests podien emmascarar interessos
ocults. Els arguments oficials queden sense
fonament: les armes de destrucció massi-
va, els lligams amb Al-Qaida o la possibi-
litat d’exportar democràcia. Però Todorov
també critica els amants de la teoria de
complots que creuen que Bush va anar a la
guerra pel petroli o per fer pujar la seva
popularitat dins del país o per satisfer els
fabricants d’armes o per acabar una feina
que no va fer el seu pare durant la primera
guerra del Golf. Tot això hi té efectiva-
ment un paper, però no pot explicar per
què una decisió d’aquest tipus va tenir un
suport tan elevat dins del seu país.

Segons Todorov, la nova estratègia in-
ternacional dels Estats Units impulsada
pel president Bush ha de ser criticada en
tant que és impròpia d’una democràcia li-
beral. Per una banda, la guerra preventiva
es basa necessàriament en impressions
subjectives sobre la inseguretat provinent
d’un Estat: per tant, pot portar a greus
errors que després costin molt de rectifi-
car. A més, té el desavantatge que pot ser
contagiosa i pot dur a la guerra de tots
contra tots. Per una altra banda, la im-
posició de la democràcia a un altre país
presenta dificultats. Molta gent arreu del
món prefereix la democràcia a la tirania,
però no els agrada tampoc que el destí del
seu país sigui dictat per una potència
estrangera.

El pluralisme que recomana Todorov
es basa en el següent raonament: per molt
legítima que pugui semblar una política o

per molt estès que sigui el suport de què
gaudeixi, la legitimitat prové també de la
manera en què s’exerceix el poder. Si el po-
der s’exerceix sense límits i sense ser com-
partit, esdevindrà il·legítim. Així, tot i que
els Estats Units siguin la primera potència
militar del món i que se sentin legitimats a
fer servir el seu poder en defensa dels seus
interessos (per exemple, per la seva segu-
retat), els Estats Units corren el perill que
la resta del món consideri que en fa un ús
il·legítim. I en aquest sentit, per a guanyar
legitimitat en la seva inqüestionable hege-
monia sobre el món «a Estats Units li in-
teressa imposar limitacions voluntàries al
seu ús del poder». És a dir, compartir el
poder, formar aliances més fortes i fer al-
gunes concessions que facilitin l’exercici
d’aquesta hegemonia. Caldrà veure si això
ho entendrà així el president Bush en el
seu segon mandat.

Vol dir això que hem d’oblidar-nos de
les nobles aspiracions cap a una «demo-
cràcia mundial» i una «legalitat interna-
cional»? Tot això no són més que ficcions?
En primer lloc, Todorov admet que els
Estats continuaran donant un tracte
diferent als seus afers externs del que do-
nen als seus afers interns. El nivell extern
no està sotmès al dret, sinó a una sèrie de
convenis, tractats i organismes sense força
policíaca que n’asseguri el compliment.
Així, tot intent d’organització del món,
com el Consell de Seguretat de l’ONU,
funciona en tant que consagra el poder de
les grans potències. Per tant, per a Todorov
no cal posar massa esperances en una lega-
litat internacional, però això tampoc vol
dir que l’única alternativa sigui la «pau a
través de l’imperi», és a dir, confiar que
aquell que té més força imposi la seva pau.
La seva esperança és un cert equilibri de
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potències en el qual Europa vegi incre-
mentat el seu paper.

Ara bé, és una llàstima que Todorov no
analitzi les seves pròpies propostes amb la
mateixa finor i el mateix realisme que ha
mostrat en l’anàlisi dels arguments a favor
de la intervenció militar a Iraq. El progra-
ma que esbossa perquè Europa es conver-
teixi en una «potència tranquil·la» amb
una força militar unida que asseguri l’e-
quilibri mundial (encara que sense voler
igualar-se o contraposar-se als Estats Units)
o la seva llista de valors que haurien de ser
els pilars d’Europa, des de la racionalitat al
laïcisme i la tolerància, són interessants.
Però, si no es vol fer un simple brindis al
sol, caldria veure quins són els obstacles
interns i externs perquè Europa assumeixi
més responsabilitats internacionals i quins
són els passos que caldria fer per sortejar-los.

Finalment, El imperio del miedo de
Benjamin Barber és un llibre dirigit al pú-
blic americà, carregat de crítiques mot du-
res contra el govern de Bush i escrit amb
un estil apassionat que en ocasions li fa
perdre força i profunditat. Barber és cone-
gut pels seus llibres sobre el paper de la
societat civil en el bon funcionament del
sistema democràtic i per la tesi que el món
viu una polarització cap a dues forces prin-
cipals que ell anomena McWorld i Jihad.
La crítica principal al govern de Bush que
fa aquí és que, en comptes de combatre la
por, que és l’arma i l’objectiu principal del
terrorisme, ha contribuït a promoure la
sensació de por a l’interior del Estats Units
i ha fet augmentar la inseguretat a escala
internacional. És a dir, s’ha contagiat de la
por i l’encomana en tot el que fa, tant a
nivell intern com extern, de manera que
acaba afavorint els objectius d’organitza-
cions com Al-Qaida.

L’alternativa que proposa Barber és,
per una banda, semblant a la del llibre de
Todorov: que els Estats Units s’adonin que
vivim en una «era de la interdependència».
Per tant, ser realista avui comportaria ad-
metre que les polítiques unilaterals no po-
den abordar els problemes del món, ni tan
sols el de la seguretat. Segons aquesta tesi,
hi ha un canvi de rols: els idealistes passen
a ser els que menyspreen la cooperació i la
diplomàcia, i els que creuen que es poden
resoldre els conflictes a traves de l’ús de la
força. Per una altra banda, la proposta de
Barber és aprofundir la democràcia, tant
dins dels Estats Units com a l’Iraq i arreu
del món. Això és el que ell anomena la
doctrina de la democràcia preventiva.

A nivell intern, això significa anar en la
direcció contrària al Patriot Act i a la reac-
ció que va tenir el president Bush poc des-
prés dels atacs de l’11 de Setembre, quan
preocupat per restaurar la normalitat i per
tranquil·litzar els ciutadans, els va dir que
anessin als magatzems a comprar. Segons
Barber, en moments com aquell els ciuta-
dans tenien la necessitat d’actuar, de sen-
tir-se agents, per sortir de la paràlisi de la
por. Amb la guerra d’Iraq, un cop més, hom
va tractar els ciutadans com a espectadors
que no tenien res a fer. Té raó Barber quan
es lamenta que als ciutadans se’ls demani
tan poc que s’hi involucrin. Ara bé, què
poden fer quan l’escala dels esdeveniments
els sobrepassa de manera tan clara? Accep-
tarien aquests ciutadans segons quins sa-
crificis, com, per exemple, reintroduir l’e-
xèrcit de lleva obligatòria perquè tots se
sentin lligats a les guerres que fa el seu país
i perquè les puguin controlar millor? El
defecte del panorama que ens ofereix
Barber és que tendeix a considerar que els
ciutadans són sempre bons i els seus go-
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verns dolents. Així mateix, la seva con-
fiança il·limitada en la societat civil sovint
és poc crítica: també són part de la societat
civil el Ku Klux Klan i els grups neonazis.
I moltes organitzacions socials tenen dè-
ficits importants pel que fa a democràcia i
transparència.

A nivell extern, per molt lloable que si-
gui, la proposta de Barber de canviar l’es-
tratègia de guerra preventiva per la de de-
mocràcia preventiva no ofereix massa més
que un joc de paraules i un conjunt de bo-
nes intencions. És cert que no es pot cons-
truir una democràcia en sis mesos, que fan
falta molts anys de desenvolupament so-
cial i institucional i que una invasió agres-
siva no és el millor començament: «la vir-
tut més important de la democràcia és, de
fet, la paciència». És cert que la democrà-
cia pren formes diferents en diferents con-
textos i cada societat ha de trobar la seva
ruta. Però, en tot cas, Barber té molta més
confiança en la democràcia del que sem-
blen tenir Gray i fins i tot Todorov: creu
també que el reforçament de la democrà-
cia faria minvar el suport a grups radicals i
faria que els ciutadans estiguessin més
actius, amb la qual cosa no serien preses
tan fàcils de la por (no serien mers especta-
dors paralitzats), i la por és l’arma princi-
pal del terrorisme. Tanmateix, tindran raó
els que responguin que, malauradament,
no és clar que amb això disminueixi la
probabilitat que algú posi una bomba i
mati centenars de persones. Un dels aspec-
tes més desconcertants de tota aquesta his-
tòria és que les ganes de causar destrucció,
mort i terror dels membres de la xarxa
d’Al-Qaida no es van veure disminuïdes
pel fet que molts d’ells visquessin o ha-
guessin viscut en democràcies occidentals

–règims, en principi, més participatius i
oberts que els dels seus països d’origen.

El més interessant d’El imperio del mie-
do és l’anàlisi que fa de la doctrina de la
guerra preventiva comparant-la amb la
doctrina de la dissuasió que va predomi-
nar durant el període de la guerra freda. La
doctrina de la dissuasió es basava en les
amenaces, però també deixava lloc per al
xantatge i la negociació. Era una estratègia
d’alt risc i va funcionar mentre cap dels
dos costats es va atrevir a comprovar si era
cert el que l’altre costat declarava: que con-
trarestaria qualsevol atac directe amb la
destrucció total mitjançant bombes nu-
clears. Es basava, doncs, en la creença que
l’altre costat feia el mateix tipus de càlcul
racional que fèiem nosaltres. Però Barber
(i aquí hi estarien d’acord Gray i Todorov)
ens recorda que la racionalitat, els prin-
cipis i les conviccions de la gent i dels po-
bles no són sempre iguals. Segons alguns
paràmetres, Saddam Hussein es va com-
portar d’una manera irracional i es podria
dir que molts dels resistents a l’Iraq ho han
continuat sent durant molts mesos. En tot
cas, s’ha de tenir en compte que això pot
passar. Davant d’una situació com aquesta
es pot intentar seguir l’estratègia de la dis-
suasió, com semblava que es feia al co-
mençament del conflicte amb Iraq. Però
les amenaces proferides pels Estats Units i
els seus aliats no deixaven massa espai per
al xantatge i la negociació. El planteja-
ment típic de la dissuasió és: «si tu fas X, jo
faré Y», amb la qual cosa el que es demana
a l’enemic és que no ataqui, que no actuï.
Amb Iraq el que es deia, en canvi, era «si
no fas X, jo faré Y». I aquí el que es de-
manava era una acció per part d’Iraq: que
es desarmés o que facilités que els ins-
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pectors de l’ONU fessin el seu treball.
Aquesta lògica ja va més enllà de la doctri-
na de la dissuasió: l’oponent es veu davant
d’un fait accompli i només té dues sortides,
o bé rendir-se a les exigències del contrari
o resistir fins al final. És més difícil esperar
respostes racionals davant d’això. Tot i
amb això, la doctrina de la prevenció va
encara més enllà: diu que, com que no es
pot demostrar que un Estat no és un perill
(que no tingui contactes amb un grup te-
rrorista o no tingui armament biològic),
més val atacar-lo per si de cas ho fos.
Aquesta lògica absurda no funciona com a
amenaça ni permet una sortida negociada
als conflictes. A banda que les guerres pre-
ventives no poden desmuntar les xarxes
terroristes, perquè es fan contra Estats i les
xarxes terroristes es refugien en llocs on
l’Estat no funciona. El que és fonamental
per a frenar el terrorisme és la col·laboració
internacional, i per tant qualsevol guerra
hauria d’intentar almenys no convertir-se
en un obstacle per a aquesta col·laboració.

I aquí entrem, per acabar aquesta tri-
ple ressenya, en el tema de l’excepciona-
lisme nord-americà. Com diu John Gray,
«per una banda, molts nord-americans
creuen que, en el fons, tots els éssers hu-
mans són nord-americans. Per l’altra, han
considerat durant molt de temps que el
món –en especial el Món Vell europeu– és
un lloc corrupte, possiblement més enllà
de tota redempció». Aquesta doble creen-
ça fa que al llarg de la seva història els Es-
tats Units hagin passat per fases en les
quals es repleguen i s’aïllen per tal de ro-
mandre purs i innocents, i per altres mo-
ments en què intervenen decididament en
l’escena internacional, com va succeir amb
les guerres europees del segle XX i amb el

Pla Marshall. Però, quan adopten l’inter-
vencionisme, aleshores ho fan normal-
ment en nom dels valors que creuen que
els són propis: la democràcia i la llibertat.
Segons Barber, «Amèrica sempre se les ha
empescat per a trobar raons idealistes que
justifiquessin intervencions que no es
podien lligar a la defensa pròpia». Barber
fa referència a alguns dels textos de Mel-
ville o a la novel·la de Graham Greene The
Quiet American com a llocs on es reflecteix
clarament que l’apel·lació ingènua a
aquests ideals sovint apareix als ulls dels
altres com a ceguesa moral davant la com-
plexitat de les circumstàncies, com a hipo-
cresia, com a cinisme o fins i tot com a
maldat. Per tant, com insisteixen els tres
autors, s’ha d’anar molt en compte a ex-
portar democràcia i institucions occiden-
tals, i a pressuposar que totes les societats
comparteixen uns mateixos valors i tenen
les mateixes aspiracions. Potser sí que hi
ha algunes aspiracions comunes que en
alguns llocs del món resulten asfixiades o
oprimides per aquells que tenen el poder.
Aleshores, malgrat les tesis de Gray, no se’ls
hauria de donar l’esquena escudant-se en
el pluralisme de valors. Però, en tot cas, és
cert que a vegades el que fa més por dels
Estats Units és precisament el seu univer-
salisme. I el programa universalista resulta
més perillós si el volen dur a terme amb
l’oposició d’alguns del seus aliats tradi-
cionals. ❐
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