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E D I T O R I A L

L’any 2008 podria ser de nou un any de commemoracions, 
una altra aportació a la celebració d’efemèrides que, amb ca-
ràcter gairebé permanent, va marcant cada vegada més la nos-
tra època. Ja ho van ser 2006 i 2007, amb les celebracions al 
voltant de la República, la Guerra Civil,  la Batalla d’Almansa 
o el centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, entre moltes 
altres, que van donar peu a una refl exió sobre la relació amb el 
passat, suggerida per aquesta deriva commemorativa, a l’edi-
torial del número 23 d’aquesta revista. 

Veritable signe del temps, la pràctica sovintejada de la com-
 memoració històrica –en la qual les institucions públiques tenen 
un paper organitzador decisiu– planteja no pocs proble mes. 
D’entrada, la reactualització de la visió del passat és positiva, 
promou estudis i recerques, acreix la consciència col·lectiva i 
sol generar informacions i possibilitats de formació cultural 
popular. Però el risc de dirigisme cultural, d’extralimitació en-
llà del paper estricte dels poders polítics, que no haurien de 
passar al terreny vidriós de la selecció de temes, arguments, 
fórmules i protagonistes, és del tot evident. (És clar, d’altra 
banda, que si les institucions s’abstenen d’organitzar tal o tal 
commemoració, seran també durament criticades, i es dirà 
que contribueixen a l’amnèsia històrica o que denoten una 
«enorme» manca de sensibilitat...).

El passat es debat sempre des del present i en funció del 
present. Des de les exigències, les urgències i els confl ictes més 
actuals. Segons com, el segle XXI podria dedicar-se en gran me-
sura a revisar les grans dates del segle XX (1914, 1917, 1936, 
1939, 1945...). A hores d’ara es troben en curs un gran nombre 
de commemoracions en les quals, com era del tot previsible, es 
projecten els perfi ls més nítids de la política i la cultura con-
temporànies. Així, hom celebra el 800 centenari del naixement 
de Jaume I amb peculiaritats cridaneres: escassa densitat d’actes 
al Principat, considerable activitat a les Illes i un important des-
plegament al País Valencià, on les autoritats del PP han blindat 
una commemoració estrictament pròpia i autàrquica com si 
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Jaume I no hagués estat res més que rei fundador de València, 
i no un rei català i cap de la Corona d’Aragó.

Les commemoracions del 1808, en general, han esdevin-
gut un veritable artefacte propagandístic del nacionalisme es-
panyol, que se celebra en termes tan acrítics com ahistòrics. 
Tot fa pensar que s’ha perdut una bona ocasió per repensar un 
episodi important de la peripècia històrica d’Espanya, lluny 
dels tòpics nacionalistes. Aquesta mitifi cació i exaltació pri-
mària d’un presumpte origen nacional, en el fons denota un 
moment de feblesa i de confusió.

Però la deriva commemorativa és universal: l’any 2008 
cal celebrar els 60 anys de la declaració universal dels drets 
humans de l’ONU i també els 60 anys d’existència de l’Estat 
d’Israel, sense oblidar el Maig de 1968. La primera té un enor-
me valor referencial, es pot invocar davant les injustícies, els 
seus preceptes no es compleixen sovint, o no gens en alguns 
llocs, però seria infantil traure-li per això la gran importància 
que té. La fundació d’Israel, per la seua banda, es commemora 
amb un regust amarg. Font d’alliberament i de marginació 
i opressió alhora, la fundació en condicions dramàtiques de 
l’Estat d’Israel és una tasca inacabada, fi ns que no trobarà una 
resolució justa i acceptada el confl icte que va originar. Quant 
al Maig de 1968, veritable revolució cultural que inaugura 
la nostra contemporaneïtat, amb grans contradiccions (asse-
nyalades lúcidament per Slavoj Zizek, per exemple), ha estat 
recentment blanc de tots els atacs neoconservadors i reaccio-
naris, d’una manera tan inconseqüent com absurda.

Tanmateix, més enllà de les commemoracions, 2008 restarà 
marcat per situacions i reptes lligats al futur, davant dels quals 
la mirada sistemàticament retrospectiva esdevé insufi cient 
o poc aconsellable. La presa de consciència defi nitiva dels perills 
associats al canvi climàtic, l’inici d’una crisi econòmica general 
de conseqüències greus i d’una dimensió que encara no s’albi-
ra, l’esclat de la crisi alimentària mundial, l’encariment dràstic 
del petroli i la consegüent crisi energètica, tot plegat apunta a 
una redefi nició dels equilibris polítics, econòmics i socials del 
nostre món. El problema és que aquestes redefi nicions han 
estat associades històricament a daltabaixos i confl ictes sovint 
tràgics i letals. Bé caldria, doncs, fer vots perquè 2008 no ha-
gués de ser, al seu torn, «commemorat» en un futur indefi nit i 
a hores d’ara imprevisible.



Zoran Musič, Dachau (1945)
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El diumenge 24 de juny de 1945 es 
va publicar entre els petits anuncis del 
Slovenski poročevalec, el principal diari 
del país, una estranya petició: «DIBUIXOS 
de Dachau perduts a la carretera entre 
Sežana i Postojna. Qui els trobi, que els 
retorni a Mušič, Tavčarjeva 2, 3r, Ljubljana. 
Es recompensarà.» La setmana següent, 
l’1 de juliol de 1945, l’anunci es va repetir 
al diari Ljudska pravica: «DIBUIXOS DE 
DACHAU perduts a la carretera entre Sežana 
i Postojna. Demano que qui els hagi trobat, 
els retorni a l’adreça Mušič, Tavčarjeva 2, 
3r pis, Ljubljana. Es recompensarà econò-
micament».

Els temps eren durs, la pobresa i les 
preocupacions generalitzades, i els petits 
anuncis acostumaven a ser imaginatius i 
commovedors, però aquest text tanmateix 
destaca. Un artista que busca les seves 
obres, perdudes al mig d’una carretera? 
No, no és possible... El que va passar és, de 
fet, al límit de la versemblança: un home 
exhaust, que s’havia escapat pels pèls de la 
mort en un camp nazi, marxa de la capital 

Alenka Puhar

Alenka Puhar és escriptora eslovena. Aquest article cor-
respon a la versió abreujada per l’autora de l’assaig «V 
Dachau in nazaj in še dlje –Zoran Mušič in usodno 
leto 1945», publicat al recull Hitlerjeva dolga senca 
[La llarga ombra de Hitler], Klagenfurt, Mohorjeva, 
2007, pp. 225-249.

de la seva pàtria, acabada d’alliberar, amb 
alguns farcells sota el braç en els qual porta 
dibuixos, dibuixos plens de morts... Quina 
escena tan estranya!

En aquells últims dies de juny, el pintor 
va dir adéu a la seva pàtria. Va desaparèixer 
del territori d’Eslovènia (o de Iugoslàvia), 
dels diaris i de la memòria pública. Ningú 
no el va tornar a esmentar, ja no era permès 
parlar-ne. Un dels artistes joves més prome-
tedors va desaparèixer com si s’hagués obert 
la terra sota els seus peus –i amb ell, també 
els papers que va portar del camp i que no 
es van tornar a trobar mai més. Dels anuncis 
publicats es podia deduir que havia marxat 
cap a l’Occident, els dibuixos es van perdre 
camí cap al mar. Llavors, i encara durant 
molts anys, aquesta era la direcció que pre-
nia la gent si volia escapar. Només el cercle 
estret de la família sabia que havia marxat 
a Gorizia, on el van acollir uns familiars. 
Gorizia aleshores es trobava sota l’adminis-
tració de l’exèrcit angloamericà i més tard va 
quedar integrada dins d’Itàlia, la qual cosa 
volia dir que no estava dins de l’àmbit de la 
competència del nou «govern popular» que 
aquells dies es gestava revolucionàriament 
sota la batuta del Partit Comunista. És a 
dir, que va aconseguir esmunyir-se cap a un 
món més tranquil. Alguns mesos més tard, 
quan es va recuperar, va passar de Gorizia 
a Venècia i s’hi va establir.

Fins a Dachau i tornar,
i encara més lluny
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L’adreça de Tavčarjeva 2, en una de les 

cases més belles de Ljubljana, va ser encara 
per bastant de temps l’adreça permanent de 
Zoran Mušič, però en realitat aquell capítol 
de la seva vida aleshores ja estava tancat. 
En aquell edifi ci no hi va viure mai més. 
El 9 de maig de 1945 l’havien decorat amb 
una imatge enorme, lletja, de Stalin. Veient 
la casa senyorial, adornada amb la rígida 
decoració stalinista, es fa difícil no pensar: 
aquesta combinació d’ideologia i estètica 
no li podia pas resultar gaire inspiradora 
i va decidir marxar... L’edifi ci es troba al 
centre de Ljubljana. La primavera de 1940 
hi va obrir, a prop, la galeria d’Obersnel. El 
propietari, que tenia un taller d’emmarcar 
quadres, va decidir començar a fer exposi-
cions i vendre pintures. A la galeria Obers-
nel, Zoran Mušič va tenir la seva primera 
exposició individual a Eslovènia, de l’11 al 
24 de gener de 1942. Hi va vendre algunes 
coses, d’altres no. Encara hi quedaven cinc 
quadres seus, quan van endur-se a Dachau 
el senyor Obersnel i la mateixa tardor tam-
bé Zoran Mušič (i abans i després milers 
d’altres persones). La memòria pública 
eslovena va obrir la porta a Zoran Mušič 
–amb comptagotes, això sí– molts anys 
més tard, quan ja era un pintor de l’École 
de Paris internacionalment reconegut. Du-
rant molt de temps no va poder obtenir el 
visat d’entrada a Iugoslàvia perquè el règim 
limitava la llibertat de moviments amb mà 
de ferro. Tot just el 1956 va poder fer-hi la 
primera visita. L’any 1949, quan va casar-
se amb la pintora Ida Cadorin, va haver de 
decidir què feia amb la seva nacionalitat i 
arreglar els papers. Va esdevenir un ciutadà 
italià. Què li havia passat?

La família Mušič forma part de les de-
senes de milers d’eslovens de la regió costa-
nera de Primorje que, després de la Primera 

Guerra Mundial, quan es van dibuixar les 
noves fronteres entre els estats europeus, 
van quedar a Itàlia. I el 1922, quan van ar-
ribar al poder els feixistes de Mussolini, els 
eslovens no es van poder quedar a casa. La 
persecució era tan gran que emigraven a tot 
el món, però la majoria, és clar, va buscar 
un lloc en la Iugoslàvia acabada de fundar; 
molts, també els Mušič, es van establir a 
Maribor, al nord-est d’Eslovènia. Allà s’hi 
van quedar vint anys. Però al llindar de 
la Segona Guerra, després d’haver acabat 
els estudis a l’Acadèmia de les Belles Arts 
a Zagreb i d’haver fet alguns viatges per 
Europa, Mušič va decidir viure a Ljubljana, 
que per a ell representava la capital. Era un 
pintor jove i entusiasta. Era un membre 
actiu de diferents associacions i participava 
en la seva gestió i en l’organització d’exposi-
cions. Com que l’interessaven vivament les 
qüestions de l’art modern i era un escriptor 
hàbil, va escriure també molts articles i 
crítiques. És també l’autor del Manifest del 
club dels artistes independents amb el qual 
el 1937 es van presentar amb orgull davant 
del públic: 

El nostre art no pretén amagar la veritat, 
però tampoc vol reproduir les formes na-
turalistes de la realitat nua, sinó que vol 
aprofundir en la realitat, cercant l’esperit en 
la matèria morta i donant-li l’expressivitat 
d’una nova força de joventut i d’empenta. 
No tenim pas por de la realitat, no li volem 
transfi gurar la cara, no la transformem en 
una vida falsa i grotesca, sinó que hi triem 
només el que és veritable i essencial, el que 
és etern i immortal...

Pintava molt, exposava molt. Les seves 
obres, bàsicament paisatges i natures mor-
tes, van tenir una recepció favorable, fi ns i 
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tot entusiasta. Tot just acabats els estudis, 
va obtenir una beca de la Galeria Nacional 
gràcies a la qual va poder fer un viatge de 
mig any per Espanya, aviat també va rebre 
alguns premis –l’any 1939 va compartir 
el premi al millor pintor jove amb France 
Mihelič– i va assolir la fama de jove pro-
metedor que arribaria lluny.

L’abril de 1941, la guerra, que des de 
setembre de 1939 conqueria Europa, va 
atrapar també Iugoslàvia i l’estat es va des-
membrar. Eslovènia va ser ocupada per 
tres exèrcits diferents, la qual cosa va pro-
vocar molta penúria. L’ocupació alemanya 
va signifi car la divisió de la població en 
categories racials i l’eradicació de tota la 
vida cultural i escolar eslovena. Al territori 
sota dominació italiana, a la Provincia di 
Lubiana, les mesures no eren tan severes, 
la vida cultural prosseguia. L’hivern de 
1941-42 es va començar a parlar de la im-
posició d’un silenci cultural, que va ser 
promogut per l’OF (Osvobodilna Fronta, 
‘front d’alliberament’), l’organització il-
legal de resistència, però no se sabia ben 
bé qui havia de guardar silenci, què havia 
de signifi car i què incloïa.

Zoran Mušič va passar l’any 1942 a la 
regió costanera, a Trieste, a Gorizia, i so-
bretot als pobles petits. Hi va anar a cer-
car el sol que tots els nadius d’aquestes 
terres enyoren en l’Eslovènia continental 
i «pantanosa», encara que hi havia també 
altres raons no tan ordinàries. La vida sota 
l’ocupació era difícil, indignant, perillosa. 
La pressió sufocava els vençuts i feia les rela-
cions entre les persones molt tenses. A més, 
just després de l’ocupació, va esclatar també 
el que avui anomenem «la guerra civil» (una 
lluita alimentada amb raons ideològiques), 
de manera que resultava més segur viure 
entre estranys que entre coneguts.

El camí de Mušič es va inclinar cap al 
mar també per una altra raó molt diferent: 
la solidaritat. La resistència volia dir orga-
nitzar també l’ajuda per als artistes que po-
drien rebre petites sumes de diners o feina. 
I a la regió de Primorska, on els capellans 
eren un dels pilars de la consciència nacio-
nal eslovena, molts artistes rebien l’oferta 
de pintar les esglésies, que en aquells temps 
resultava ser una activitat cultural fora de 
sospita. Encara que Mušič no hi sentís una 
afi nitat especial, va acceptar la feina agraït i 
va treballar en l’església del Cor de Jesús a 
Drežnica sobre Kobarid, a Santa Anna de 
Grahovo ob Bači i a Gradno, on hi ha l’es-
glésia de Sant Jordi. La primavera de 1944, 
el pintor, que aleshores tenia trenta-cinc 
anys, es va traslladar a Venècia per cercar 
la bellesa, per por de la policia i també 
perquè fi nalment havia aconseguit guanyar 
una mica de diners. La famosa ciutat ales-
hores estava plena de fugitius, perseguits i 
buscadors de refugis. A Trieste i a Venècia, 
Mušič va establir contactes amb galeristes 
i pintors italians, especialment amb Guido 
Cadorin i Filippo de Pisis, tots dos pintors 
de renom. Cadorin es va traslladar a viure 
per un temps, junt amb la seva família, a 
Trieste i va cedir el seu domicili de Venècia 
a una de les personalitats principals de la 
resistència italiana que corria perill. Mušič 
va conèixer així la bella pintora Ida, la fi lla 
de Guido Cadorin.

Hi va conèixer també molts compatrio-
tes seus que estudiaven a Venècia o a Pàdua, 
que hi treballaven o bé s’hi amagaven, i, 
entre ells, també un grup interessant que 
treballava per a la Creu Roja eslovena. Va 
decidir anar a viure amb ells a una pensió 
de monges alemanyes que tenia una excel-
lent localització, a més, la mansarda que 
van llogar, tenia fi ns i tot un balcó. Aquesta 
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habitació va ser la que els companys van 
cedir a Mušič perquè el pintor, més que 
els altres mortals, necessitava una habitació 
amb vistes.

La coneixença amb Cadorin i De Pisis 
va convertir-se aviat en una veritable amis-
tat, la qual cosa va donar a Mušič l’opor-
tunitat d’exposar a Venècia. L’exposició 
anava acompanyada d’un catàleg realment 
ben editat. L’article introductori, que el va 
escriure amb gran estima el mateix Filippo 
de Pisis i l’exposició a la Piccola Galeria al 
fi nal de juny i la primera setmana de juliol 
de 1944 van tenir un ressò modest, però po-
sitiu. Mušič va escriure aleshores un article 
sobre Filippo de Pisis i el va publicar en la 
revista Umetnost que s’editava a Ljubljana 
i també en Adriazeitung, el diari alemany 
de Trieste.

De tant en tant es presentava algun 
conegut o algun desconegut per demanar-
li favors. Si més no, Mušič va ajudar una 
persona a escapar a Suïssa, i va fer d’enllaç 
perquè d’altres trobessin ajuda. Tampoc va 
refusar de guardar una maleta que va portar 
de qui sap on Jojo Golec, un amic de Mari-
bor, periodista i potser quelcom més... Cap 
d’aquells quatre amics eslovens que vivien a 
la pensió de les monges alemanyes no es va 
oposar a guardar la maleta –per molt que la 
maleta en qüestió no fos cap bagul per a la 
roba, sinó una emissora de ràdio. I com que 
tenia una antena molt llarga, el balcó resul-
tava el lloc idoni per instal·lar-la... I així és 
com la maleta va anar a parar a l’habitació 
de Mušič i de tant en tant el visitava algú 
per enviar cap als núvols alguns missatges. 
No se sabia gaire de què anaven, excepte 
que eren contra els nazis que sembraven el 
terror per tot Europa.

Així van anar les coses fi ns a la fi  de se-
tembre de 1944, quan la policia alemanya 

va començar a detenir els membres del grup 
antinazi que treballaven a la regió de Trieste 
i Venècia a favor dels aliats, que ajudava els 
refugiats, els presoners i els desertors. Van 
detenir una trentena de persones. Els tres 
habitants de la pensió que treballaven per 
a la Creu Roja, van ser descoberts primer. 
Mušič, que tenia el costum de fer llargues 
estades i passeigs per la llacuna de Venècia, 
va ser detingut uns dies més tard.

El pintor mai va no caure en la tempta-
ció, tan típica entre la gent de la seva gene-
ració, de donar-se importància. «Es tracta 
d’una història molt simple, no es tracta de 
cap acte heroic», va dir l’estiu de 1980. «Em 
van delatar. Em va venir a buscar la Gestapo 
de Trieste fi ns a Venècia».

Primer se’ls van emportar a les depen-
dències de la Gestapo a Trieste, els van sot-
metre a un mes i mig de durs interrogatoris 
i després es van trobar dins d’un transport 
que anava cap al nord, cap a Alemanya. El 
tren es va parar el 18 de novembre de 1944 
a l’estació de Dachau. El tristament famós 
camp a prop de Munic aleshores ja havia 
entrat en la seva última, esgarrifosa fase. Es 
va obrir el 1933 com a institució model per 
castigar els presoners polítics. El règim era 
cruel, però diferent segons les categories 
de presoners. Ser-hi empresonat volia dir 
sobretot treballar durament en unes condi-
cions denigrants i sota una pressió constant 
destinada a prendre la dignitat als homes. 
Però la tardor de 1944 va passar una cosa 
nova, que va tenir conseqüències terribles: 
va haver-hi una epidèmia de tifus. El van 
portar els presoners d’altres camps que els 
alemanys havien evacuat davant l’avança-
da de l’Exèrcit Roig. Amb l’epidèmia va 
començar la gran mortaldat.

Mušič i el seu amic Gregorc van aconse-
guir feina a la BMW, on podien treballar sota 
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un sostre, poc o molt arrecerats. Mušič va 
començar a dibuixar aviat, de pura desespe-
ració i també perquè volia tornar a sentir-se 
un home, un subjecte. Primer dibuixava 
d’amagat, damunt de qualsevol trosset de 
paper, a poc a poc es va saber que tenia traça 
i va començar a rebre els primers encàrrecs 
–aquest li demanava un retrat, l’altre que 
li fes un retrat de la dona resseguint una 
fotografi a, a vegades dibuixava un paisatge 
romàntic de memòria. Bescanviava els di-
buixos per un tros de paper, per alguna cosa 
de menjar o bé per obtenir unes sabates (la 
qual cosa era, a causa de la talla dels seus 
peus, de vital importància) i sobretot pel 
sabó. L’home, que havia estat educat des de 
petit per tenir una gran cura personal del 
seu cos, vivia enmig de la terrible claveguera 
de Dachau obsessionat per la higiene. Al-
hora, però, es procurava alls i se’ls menjava 
per fer com més pudor millor i que la gent 
el deixés en pau. Com a gran amant de la 
solitud necessitava establir al seu voltant 
una distància i sabia aconseguir, fi ns i tot 
enmig de l’aglomeració terrible de Dachau, 
que la gent no se li acostés massa.

La fortor de l’all i molt de sabó, aquest 
era el seu salvavides. Tot això combinat amb 
els dibuixos que li asseguraven el respecte 
davant de si mateix, l’orgull propi, la cara 
humana.

La segona fase dels dibuixos de Mušič 
va començar després de l’alliberament del 
camp el 28 d’abril de 1945. Durant la pri-
mavera, Dachau va esdevenir un món irreal, 
reblert de morts. Els homes, completament 
exhaustos, morien en massa –de tifus, de 
diarrea, d’esgotament, de desesperació–, 
però els cadàvers no es podien fer desapa-
rèixer. La falta d’aliments va anar acom-
panyada de la falta de combustible. Sense 
llenya o carbó no era possible fer fogueres 

–una capa de cadàvers, una capa de llenya– 
per cremar les restes. De manera que els 
apartaven als racons, sota les barraques, els 
arrengleraven en fi leres o bé els amuntega-
ven en piles. Aquest paisatge al·lucinant, 
densament sembrat de persones mortes, 
desnerides, transparents, va esdevenir el 
món que va captivar Mušič. Dibuixava se-
guint una passió fosca, atent com si hagués 
de protegir l’aigua viva de la qual depenia 
el seu propi destí.

D’una manera folla, com en un saló de 
miralls que ho deformen tot, que tot ho 
magnifi quen, Mušič es va trobar davant del 
seu credo de l’any 1937:

El nostre art no pretén amagar la veritat, 
però tampoc vol reproduir les formes na-
turalistes de la realitat nua, sinó que vol 
aprofundir en la realitat, cercant l’esperit en 
la matèria morta i donant-li l’expressivitat 
d’una nova força de joventut i d’empenta. 
No tenim pas por de la realitat, no li volem 
transfi gurar la cara, no la transformem en 
una vida falsa i grotesca, sinó que hi triem 
només el que és veritable i essencial, el que 
és etern i immortal...

Abans la matèria morta volia dir qualse-
vol cosa, un objecte qualsevol, especialment 
aquella mena de cosetes belles i suggerents 
que s’utilitzen per construir una natura 
morta. Però el pintor es va trobar enmig 
d’una apocalíptica natura morta que esta-
va feta només de persones mortes. Es va 
adonar que tot i que eren morts, la seva 
immortalitat depenia d’ell. Es va quedar 
amb ells fi ns al fi nal.

Quan l’any 2006, l’editorial Gallimard 
va utilitzar l’autoretrat de Mušič per a la 
portada del llibre de Semprún L’ecriture ou 
la vie es va fer evident què tenen en comú. 
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Jorge Semprún a Buchenwald va creure 
durant un temps que és possible vèncer la 
mort amb l’escriptura: «on peut exorciser 
la mort par l’écriture».

Mušič va deixar damunt del paper no-
més els morts. Amb el temps en va recollir 
un bon grapat, potser una seixantena, fi ns i 
tot més. Tres, quatre dibuixos els va regalar 
allà mateix, donant-los a qui li resultava 
especialment pròxim. Vuit dibuixos els va 
donar al seu germà d’ànima Ivo Gregorc en 
tornar a casa. Alguns es van perdre quan va 
emprendre la seva fugida cap a l’Occident. 
Però per molts dibuixos que es coneguin, 
basten els dits d’una sola mà per comptar-
hi les fi gures de persones vives. Tota l’aten-
ció de Mušič es va concentrar en els morts, 
que va conservar amb línies fi nes, contin-
gudes, simples, fetes amb llapis, a vegades 
amb llapis de color. S’hi entreveu una gran 
commoció i un gran respecte. La tardor de 
1945 es va presentar a Venècia, a la porta 
de la casa dels Cadorin, amb un paquet 
embolicat amb papers de diari a les mans. 
Es va presentar davant d’Ida Cadorin i li 
va lliurar l’obsequi amb una certa inco-
moditat, però alhora amb un gest cerimo-
niós, com si fos el protagonista d’un conte 
que ha hagut de travessar nou muntanyes 
i nou rius per complir els reptes impossi-
bles. Aquests eren els dibuixos més colpi-
dors i més ben fets que Ida Cadorin havia 
vist mai.

Però abans que passés això, va haver-hi 
l’encontre amb la pàtria.

Va tornar a Ljubljana amb el primer 
transport al mes de juny i portava aquest 
feix de dibuixos sota la camisa. Si volgués-
sim ser sentimentals, podríem dir que els 
portava damunt el cor, però dit d’una ma-
nera més realista, els portava al costat dels 
pulmons, aleshores molt malmesos. El van 

ingressar al sanatori per als malalts de la TBC 
a Golnik. Quan va veure que corria perill de 
ser empresonat i va decidir fugir, va regalar 
vuit dibuixos al seu amic Ivo Gregorc. Ell 
havia estat el company d’aquest trist viatge, 
havien passat junts la detenció, el trans-
port, Dachau, l’alliberament, la tornada. I 
en aquest punt, la història dels dibuixos de 
Dachau de Zoran Mušič es divideix. Els 
que es va emportar, es van conservar i amb 
el temps van esdevenir els dibuixos més 
coneguts fets als camps. 

Però aquells vuit dibuixos que es van 
quedar a Ljubljana, van ser guardats fi ns al 
març de 1948 dins del catàleg de l’exposició 
veneciana, a la biblioteca de la família Gre-
gorc. Quan van detenir el pare i el fi ll, van 
regirar tot el pis i es van emportar moltes 
coses. També es van endur el catàleg de 
l’exposició de Mušič, els dibuixos guardats 
entre les seves pàgines i també les cartes que 
Gregorc escrivia des del camp, plenes de 
dubtes. Mig any més tard, van deixar anar 
Ivo Gregorc sense càrrecs, fi ns i tot amb un 
certifi cat que el seu comportament «no 
mostrava sospites de cap acte criminal», 
però no li van tornar res del que li havia 
estat confi scat.

Era un temps de ruptures, en una Eu-
ropa devastada es gestava una nova era. 
Mušič va passar a Eslovènia dues setma-
nes, del 6 de juny al 21 (probablement) de 
1945. Va tornar del camp amb el primer 
transport que hi va haver. Tots els internats 
que tornaven van ser registrats i sotmesos a 
un examen mèdic, i tots els que mostraven 
indicis de tenir la tuberculosi, eren ingres-
sats als hospitals; la diagnosi de Mušič era 
greu esgotament i pulmons afectats. Però 
no es va quedar al sanatori, només per 
un dia o dos, i va tornar a Ljubljana de 
seguida. Com la majoria dels internats, el 
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que desitjava era la llibertat, estar amb els 
amics i familiars, estar sol, dormir i menjar 
com li manés el cos –les cures mèdiques 
podien esperar... Durant els passejos que 
li servien per retrobar-se a si mateix, va 
saludar molts coneguts. Alguns es van 
mostrar desagradables en el tracte, un fi ns 
i tot el va escridassar i el va amenaçar. N’hi 
havia altres que travessaven el carrer per no 
haver-se’l de trobar de cara. L’atmosfera que 
alguns descrivien com a fantàstica, plena de 
l’entusiasme per la victòria, plena d’alegria, 
era per a altres plena d’amenaces, de por i 
de sacsejades brutals. 

Els primers diaris que els sobrevivents 
de Dachau podien llegir anaven plens de 
paraules dures i rancunioses, plens d’atacs 
que anunciaven una purga massiva i l’ex-
tirpació d’elements nocius. S’anunciava 
també el càstig per als criminals que hagues-
sin malmès l’orgull nacional eslovè. La llei 
interpretava d’una manera sorprenentment 
àmplia què podria ser entès com un «crim 
contra l’orgull nacional».

L’orgull nacional s’expressa a través d’una 
fi delitat indestructible, disposada al sacrifi ci, 
heroica... La vergonya nacional la repre-
senten la por, la indecisió, la desconfi ança 
i la traïció... Seria indigne del nostre gran 
passat, avui, havent assolit la llibertat, no sa-
ber distingir d’una manera decidida i severa 
entre l’orgull i la vergonya... Un home com 
cal ha de saber distingir quins individus no 
han complert. És una necessitat humana, 
correcta i educativa. Cal marcar els traïdors 
amb un senyal perquè tot el poble els pugui 
reconèixer, cal castigar-los i expulsar-los 
sense més miraments de la comunitat d’ho-
norables... Cap vacil·lació, cap dubte insà! 
Cal extirpar el teixit maligne!

El món dels vencedors es va dividir en 
dos pols separats. En un bàndol hi eren ells 
mateixos, orgullosos, decidits i coratjosos 
portadors de la justícia, de la salut, de la 
bellesa, de la fe en el futur. A l’altra banda 
hi havia els altres –porucs, invàlids, insu-
fi cients, bruts, carregats amb la vergonya i 
les tares, plens de ferides amb pus, coberts 
d’escopinades. Pobres d’aquells que van 
esdevenir l’objectiu d’aquesta mena de 
sagetes! La vanitat dels que van guanyar els 
arraconava amb gestos amples; els trepitja-
ven, si calia. Les persones que van tornar 
dels camps de concentració més mortes 
que vives van patir especialment sota 
aquest assetjament. Van quedar marcats per 
l’experiència dels lagers nazis, van ser de-
nigrats, embrutats, van ser desestabilitzats 
psicològicament i convertits en uns éssers 
malalts, corromputs, exhaustos, lletjos. Ells 
havien conegut un temps en què havien 
estat bruts, plens de ferides infectades, de 
polls, de sarna, bruts de merda. El fet de 
sobreviure signifi cava haver suportat les de-
nigracions, les vergonyes, el pes de la culpa. 
Vivien sota el terror constant de pensar que 
haurien pogut morir com milers d’altres... 
Però haver de veure que el nou govern els 
retreia precisament aquestes coses, era un 
colp molt dur. El que van haver d’afrontar 
els sobrevivents als països de l’est (o si més 
no a Iugoslàvia) era una desconfi ança crei-
xent, ben organitzada, sospites constants, 
investigacions –i també càstigs. 

Una de les amenaces que va haver 
de suportar el tísic Zoran Mušič era que 
l’empresonessin. El país estava ple a vessar 
de camps de detenció, envoltats amb fi l-
ferros espinosos, totes les presons estaven 
saturades, molts edifi cis es van convertir en 
presons provisionals. L’amenaça era seriosa. 
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Mirant el món al seu voltant, escoltant el 
que deia la gent, no era difícil constatar 
que les persones es feien fonedisses de nit, 
fi ns i tot gent que no podia ser considerada 
culpable de res.

Zoran Mušič va arreplegar les coses 
més imprescindibles, especialment els seus 
dibuixos de Dachau, i va fugir de Ljubljana. 
Anys més tard va explicar que es va amagar 
en un camió que anava cap a Primorska. 
Fugia sense cap autorització, necessària 
aquells dies per a qualsevol desplaçament 
d’una ciutat a l’altra, a més, hauria neces-
sitat un altre permís per poder travessar la 
línia divisòria del sector americà. Però els 
documents que sí que posseïa, com per 
exemple el full de sortida del KZ-Dachau, 
deien evidentment que havia nascut a 
Bukovica al costat de Gorizia, de manera 
que segons el seu lloc de naixement tenia 
dret a residir a Primorska, que era aleshores 
un protectorat sota el govern militar angloa-
mericà. L’esperança que els aliats tinguessin 
en compte aquesta circumstància, es va 
revelar correcta. Va aconseguir arribar fi ns 
a Gorizia, on tenia família. El van albergar i 
van tenir cura d’ell. Alguns mesos més tard 
es va acomiadar i va continuar el camí fi ns 
a Venècia, que va ser a partir d’aleshores 
casa seva.

«Vaig tornar a Ljubljana amb els pul-
mons desfets», explicava mig segle més tard, 
la primavera de 1995.

Vaig haver d’anar al sanatori de Golnik 
de seguida. Mentre vaig ser-hi ingressat, 
em van eliminar del llistat de membres de 
l’Associació d’Artistes Plàstics d’Eslovènia, 
per no dir que em van expulsar, i vaig sentir 
dir que tenien intenció d’enviar-me a tre-
ballar a les mines de carbó a Kočevje... No 
tenia altra opció que fugir amb el primer 

camió que portava diaris de Ljubljana cap 
a Gorizia –la ciutat aquells dies es trobava 
sota administració americana. Els diaris 
anaven lligats en grans feixos, m’hi vaig 
amagar entremig i a Postojna vaig sortir i 
vaig continuar el viatge al seient del costat 
del conductor fi ns a Gorizia.

I encara més:

Em van dir que efectivament van comen-
çar a buscar-me quan ja havia marxat... És 
evident que vaig aconseguir escapar ben bé 
a l’últim minut.

Hi ha una pregunta que no es pot 
silenciar, que demana una resposta: Què 
és el que Zoran Mušič va fer malament? 
El fet que es mostrés contrari al nazisme 
i que es guanyés una estada en un camp 
nazi, no era una prova prou evident que es 
trobava al bàndol correcte? Si això no era 
sufi cient, per què? Quina culpa pesava més? 
Hi ha tres aspectes a causa dels quals va ser 
considerat culpable per les noves autoritats 
comunistes d’una Iugoslàvia reconstruïda 
en la primavera de 1945. En els documents 
que després de la guerra decidien els destins 
de les persones, podem trobar indicis de 
tres delictes:

1. Estava actiu –pintava, exposava, es-
crivia– en temps de guerra, i amb això va 
trencar el silenci cultural que va ser declarat 
l’hivern de 1941-42 per l’OF, l’organització 
de la resistència eslovena.

2. Va tenir lligams amb la xarxa antinazi 
i no comunista anomenada la Guàrdia Bla-
va, mo-ga.

3. Es relacionava amb els delegats de 
la Creu Roja eslovena, que van ser actius 
l’any 1944 al nord d’Itàlia (ocupat, després 
de la caiguda del feixisme, per Alemanya). 
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Va ajudar els presoners i participava en la 
resistència contra el nazisme.

La llista d’aquestes infraccions és tan 
estranya com bona part de tota aquesta 
història. El tret més colpidor és que pels 
dos delictes més seriosos, apuntats aquí 
sota els números 2 i 3, Zoran Mušič ja va 
ser perseguit (com moltes altres persones) 
en temps del nazisme. Va ser detingut per 
la Gestapo i deportat a Dachau amb tots 
els altres membres d’aquesta organització 
de resistència que van sortir amb vida de 
l’interrogatori de la Gestapo. També els 
delegats de la Creu Roja eren per al go-
vern alemany d’ocupació tots sospitosos, 
tots van ser considerats agents subversius 
i antialemanys. És possible que els nazis i 
els comunistes perseguissin la gent pels ma -
teixos delictes? Sí, és clar. Aquesta és la raó 
principal que va portar Zoran Mušič a 
distanciar-se de la seva pàtria de la post-
guerra, reconstruïda amb un esperit revo-
lucionari. 

El fet de no haver respectat el silenci 
cultural era una acusació que es feia servir 
de manera selectiva, d’acord amb unes 
regles secretes, internes. Els serveis de se-
guretat funcionaven des del principi de la 
guerra com a embrió de la policia política: 
observaven la gent, els qualifi caven i feien 
llistes. Els criteris eren ideològics. Després 
de la guerra totes les associacions estaven 
obligades a revisar els seus membres sota 
el control de la policia política i establir les 
categories. Després, un decret va anul·lar 
totes les associacions que haguessin existit 
abans de la guerra. En les noves associaci-
ons, només hi van tenir cabuda els membres 
políticament correctes. 

A la primavera de 1945, l’Associació 
d’Artistes Plàstics d’Eslovènia va dividir els 
seus membres en set categories: els activistes 

de l’OF, els membres de l’OF, els simpatit-
zants de l’OF, els partisans, els neutrals, «els 
que han de ser jutjats pel tribunal d’honor» 
i «els que es consideren traïdors». Dins del 
grup de pintors que haurien de ser enviats 
davant del tribunal de l’honor nacional 
també hi havia Zoran Mušič.

No hi pot haver cap dubte que la infor-
mació que donava Mušič –«em vaig escapar 
el darrer minut»– sigui certa. Si no s’hagués 
escapat, l’haurien detingut, l’haurien con-
demnat i l’haurien enviat a treballs forçats 
–i per sempre més hauria hagut de portar 
la marca de la vergonya d’un home que «ha 
embrutat l’orgull nacional». Però tanma-
teix, a Eslovènia va quedar marcat com un 
home sospitós, encara que no hagués ni tan 
sols traspassat la porta de cap tribunal.

El fet que pogués haver estat un activista 
mo-ga, un membre de la Guàrdia Blava, 
era un dels retrets més durs possibles. La 
propaganda i l’adoctrinament desenvo-
lupats durant el mig segle del govern del 
Partit Comunista, van deformar el passat i 
a Eslovènia ni tan sols avui no està sempre 
clar que la resistència contra l’ocupació 
tenia diversos fronts. Ja el 1941, el nucli 
dur de l’OF, que era comunista, va exigir 
un reconeixement incondicional del seu li-
deratge. Qualsevol moviment de resistència 
que no reconegués les seves directrius era 
considerat una traïció i això va esborrar la 
frontera entre els traïdors i els «traïdors». 
Els comunistes van arribar a eliminar físi-
cament algunes persones o bé els acusaven 
de ser col·laboracionistes, traïdors, feixistes. 
Aquestes categories s’aplicaven a qualse-
vol persona que no era sotmesa al Partit 
Comunista i els seus objectius. Ja dins del 
camp de concentració alguns comunistes 
convençuts van començar a observar els 
altres presoners i a valorar-los d’acord amb 
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els seus objectius revolucionaris. En prenien 
notes i elaboraven així un fi txer especial que 
va esdevenir la base per a les persecucions 
criminals posteriors.

També els col·laboradors de la Creu 
Roja eren sospitosos, ni els nazis ni els 
comunistes no estaven d’acord amb la seva 
posició neutral. La Creu Roja tenia entre 
els eslovens una gran tradició que havia 
començat el 1866. Fins i tot en les circums-
tàncies extremadament difícils de l’ocupa-
ció, l’organització intentava conservar el seu 
estatus neutral, apolític i humanitari. Però 
el bàndol dels partisans (dels comunistes) 
no estava d’acord amb aquest posiciona-
ment neutral i va començar a retreure a 
l’organització eslovena de la Creu Roja que 
era part de la Guàrdia Blanca, de la Guàrdia 
Blava o directament proalemanya. Per això 
es va crear una nova organització de la Creu 
Roja, i els col·laboradors de l’organització 
tradicional van ser perseguits. Molts van ser 
investigats o empresonats, com per exemple 
Ivo Gregorc, l’amic de Mušič i company de 
patiment de Dachau. Durant els interroga-
toris li van preguntar on era Mušič i li deien 
que un dia ja l’atraparien.

Els dies que van seguir l’alliberament 
de Dachau van ser una estranya barreja 
de coses: es podia morir de malalties, de 
gana o d’haver-se atipat massa, hi havia 
venjances contra els guàrdies i ajustaments 
de comptes entre presoners. També calia 
organitzar-se, ordenar les coses, parlar amb 
la nova administració dels aliats.

Els iugoslaus, la qual cosa volia dir 
pràcticament només els eslovens, es van 
agrupar al voltant del nucli dels comunistes 
que havien estat actius dins del camp des de 
feia temps. Just després de l’alliberament, el 
grup es va organitzar en una entitat policial 
i va revisar totes les barraques on havien 

estat internats els eslovens. Van detenir 
«17 ofi cials de la Guàrdia Blanca, agents 
policials i membres de la Guàrdia Blava, 
que van ser tancats als calabossos del camp 
sota vigilància armada». Van restar tancats 
fi ns al retorn a casa i a Ljubljana van ser 
lliurats a la policia política.

També van fundar el Consell Nacional 
Iugoslau, que va funcionar d’una manera 
semblant a l’OF a casa, és a dir, un cos apa-
rentment plural en realitat va ser conduït 
pels membres del Partit Comunista. Exi-
gien fi ns i tot mostres externes d’afi liació, 
com per exemple l’estrella roja al barret o 
crits a favor de Tito i de Stalin. Exigien 
respostes a les preguntes sobre qui eres, què 
feies, amb qui estaves connectat, què opines 
de... Exageraven en l’opinió positiva sobre 
si mateixos i es mostraven mordaços envers 
els americans.

Mušič es defensava davant d’aquestes 
pressions dient que no estava interessat en 
la política i que es veia a si mateix sobretot 
com un artista, adduïa que no veia cap raó 
per portar l’estrella roja a dalt del cap, per 
cridar a favor de Tito i Stalin i donar res-
postes sobre què feia a Venècia i coses per 
l’estil. No li agradava tenir relacions amb el 
Consell Iugoslau i tampoc amb la redacció 
de Dahavski poročevalec i els altres homes 
importants del seu país. Per a aquest diari 
editat en ciclostil va fer un sol dibuix. 

Però les respostes sí que les havia de 
donar als aliats, als americans. Cada intern 
havia d’indicar-los les seves dades personals 
i fer també una breu descripció de per 
què l’havien deportat –qui el va detenir, 
on i quan i per què. Gregorc i Mušič van 
refl exionar molt sobre què havien de fer. 
Potser calia no dir tota la veritat, anar fent 
marrades? Van decidir explicar la veritat: 
que havien estat atrapats mentre treballaven 



16
per als serveis d’intel·ligència anglesos. Per 
això els van dir que podien marxar des del 
camp cap a l’Occident, perquè potser no era 
gaire segur tornar a la seva pàtria. Però tots 
dos van rebutjar aquesta possibilitat. Tenien 
ganes de tornar a casa. Eren optimistes. No 
podien creure que després d’una experièn-
cia tan terrible encara hi hagués algú que 
volgués seguir amb les persecucions. La 
situació era desagradable.

Després de la guerra a Iugoslàvia no va 
ser permès ni tan sols el fràgil pluralisme 
d’abans de la guerra, la llibertat de premsa 
estava suspesa. Però la gent deia moltes 
coses en veu baixa, com es pot veure en al-
guns fons privats (les cartes de la gent que va 
emigrar o també algun dietari). Al fi nal de 
l’any 1947 es van començar a sentir rumors 
que, incomprensiblement, havien estat de-
tinguts alguns líders comunistes i que tots 
ells havien estat als camps de concentració 
alemanys. Els rumors no van provocar 
sorpresa perquè es tractés de detencions 
–després de la guerra els empresonaments 
eren tan massius que molta gent veia en la 
llibertat només un allargament de la guer-
ra–, el que resultava xocant era que «ara 
arresten els seus». L’expressió «presoner de 
Dachau» va començar a tenir en eslovè un 
signifi cat doblement negatiu. Tot el que te-
nia alguna relació amb Dachau va esdevenir 
un tabú. La prohibició va esdevenir amb els 
anys una mica menys severa, però fi ns i tot 
avui és possible percebre l’aire gèlid que en-
voltava aquest secret. Tots els internats van 
haver-ho de pagar molt car. Molts amb la 
vida. Un preu alt van haver de pagar també 
Mušič i els seus morts dibuixats. Com que 
va ser considerat sospitós, el seguien i el 
delataven. Al voltant del seu nom es van 
anar construint històries fantasioses, fetes 
de suposicions i de calúmnies. Com que 

els comunistes tenien una fantasia molt 
limitada, que sempre els portava a llançar 
el retret de ser un feixista o un simpatitzant 
de feixistes, aquest terrible insult va caure 
també damunt de Mušič. Aquest llenguatge 
enverinat és ben visible en el següent frag-
ment d’un informe de la policia política, 
sense data:

Mušič, Zoran. Pintor (va escapar a Itàlia), 
abans Ljubljana, Tavčarjeva 2. Es va esca-
par cap a Itàlia immediatament després de 
l’alliberament, després d’haver estat uns dies 
al sanatori de Golnik. Ex membre dels inde-
pendents. Mo-ga. Durant l’ocupació era un 
corresponsal del diari Adria Zeitung (pàgines 
culturals) a Trieste. L’estiu de 1944 detingut 
pels alemanys i deportat com a membre 
de Mo-ga a Dachau, des d’on va tornar a 
Golnik, sembla ser que malalt (TBC). Un 
representant notable de l’art feixista. El pin-
tor italià feixista Filipo de Pisis va escriure 
molts articles sobre ell. Ara sembla que està 
preparant una exposició a París. El president 
de la Galeria Nacional, Fran Windicher, va 
dir aquests dies en presència del gerent de 
la Galeria Nacional, del camarada Omerze 
Nikolaj, un diputat del Partit Comunista, 
a les dependències de la Galeria Nacional: 
«quina llàstima que aquest home ja no sigui 
aquí, és culpa dels nostres governants que 
ell ara sigui celebrat a l’estranger i tingui 
grans èxits».

Encara va viure Mušič un altre gran 
daltabaix el 1957, quan va demanar el 
visat per poder entrar a Iugoslàvia. Com 
que aleshores ja era molt conegut a l’Eu-
ropa Occidental i com que Tito s’estava 
preparant per visitar França, la cosa re-
sultava incòmoda i podria convertir-se 
en un escàndol. La primavera de 1957 va 
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rebre, doncs, el visat de turista per entrar a 
Iugoslàvia. Però amb això li van enganxar 
l’etiqueta ofensiva d’«emigrant». Els docu-
ments d’aquells temps mostren que el van 
seguir quatre informadors i que, de tant 
en tant, visitaven també la seva mare i la 
interrogaven. Va girar l’esquena a la pàtria 
i segons totes les regles havia de fracassar, 
però això no va passar pas. S’havia espavilat 
prou, fi ns i tot molt. Vivia a París, a Itàlia, 
pintava, exposava en el gran món, era cone-
gut. En canvi, els artistes de casa se sentien 
constrets i pobres. Això era un problema. 
Mušič va esdevenir un problema perquè va 
tenir massa èxit.

Més tard el van deixar visitar Iugoslàvia 
més sovint i de tant en tant hi feia alguna 
exposició, va rebre fi ns i tot alguns premis. 
Era apreciat, però en silenci. La seva fama 
era estranya, sempre ombrejada per les 
sospites polítiques. El bon nom no li va 
ser retornat mai. I sobre alguns aspectes 
de la seva vida encara no se’n parla. Els 
seus dibuixos de Dachau van romandre 
completament desconeguts a casa seva 
fi ns el 1970 quan se’n van publicar cinc al 
llibre Revolucija in umetnost [‘La revolució 
i l’art’]. El text que els acompanyava li va 
fer un gran homenatge, encara que d’una 
manera molt prudent, tot citant autoritats 
estrangeres. Una gran infl uència la va tenir 
el curador del Museu d’Art de Basilea, 
Hanspeter Landolt, que va ser el primer a 
comprar els dibuixos del camp i exposar-
los, i dedicar-los un escrit commovedor. 
La primera presentació d’aquests dibuixos 
al públic eslovè va ser, doncs, traduïda de 
l’alemany, de l’alemany suís. Després es van 
començar a citar els estudiosos bavaresos i 
francesos. Però encara faltava molt de temps 
per què arribessin les primeres frases escrites 
directament en eslovè sobre la seva obra.

Tot just quan començava a haver-hi 
més llibertat, es van començar a saber més 
coses. L’any 1988, un periodista eslovè va 
parlar amb Mušič i va publicar en un diari 
les raons que van moure el pintor a fugir 
del país i on es troben els fonaments de la 
seva desconfi ança. El 1995, dos periodistes, 
un de la televisió i l’altre d’un diari, van 
insistir perquè els desvelés altres secrets. Va 
ser llavors quan es va saber que Mušič no 
havia salvat de Dachau només 34 dibui-
xos, sinó molts més. I que a Eslovènia se 
n’havien perdut vuit. Encara ara ningú no 
sap on trobar-los.

L’única cosa que voldria dir és que en el cas 
de la detenció del meu amic Ivo Gregorc 
es tracta d’un crim contra la cultura –va 
dir Mušič–. Estava amb mi a Dachau. Li 
vaig donar uns deu dibuixos que van desa-
parèixer en l’escorcoll i no n’ha quedat ni 
rastre. Això és un crim. Eren uns dibuixos 
singulars; tots els altres que s’han conservat 
avui es troben en els museus més impor-
tants del món. No sé si OZNA ha destruït 
els dibuixos o bé encara es troben en algun 
arxiu. Si és així, llavors seria hora que sor-
tissin a la llum.

Moltes persones els van buscar i ningú 
mai no ha trobat res. Alguna possibilitat 
era el misteriós arxiu sobre Dachau que va 
començar a recopilar dins del camp l’es-
criptor Ludvik Mrzel. Es va enriquir quan 
al fi nal de 1945 els internats dels camps 
alemanys van decidir fer un llibre. Però 
aquest recull no es va publicar mai, va ser 
avortat. El Nadal de 1948, Ludvik Mrzel 
va ser empresonat i li va ser confi scat tot 
l’arxiu. Ningú no sap què en van fer.

Zoran Mušič sempre s’ha sentit molt 
dolgut per la barreja de rebuig i indiferència 
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amb què van ser tractats els «seus» morts. 
Però, com que era una persona de bones 
maneres, sempre disposat a trobar punts 
en comú i no pas a buscar la discòrdia, 
escoltava educadament i intentava resoldre 
els problemes sense cap escàndol. Però tots 
els intents van fracassar.

Entre les històries que s’han acumulat 
al voltant d’aquests commovedors esquelets 
dissecats n’hi ha una d’especial. Un matí 
de maig es va parar davant d’una pila de 
cossos, que Mušič estava dibuixant, un 
ofi cial americà. Es va parar, va començar a 
observar el dibuixant, li va fer alguns cops 
de cap en senyal d’aprovació i el va felicitar 
per la traça. El pintor va reconèixer en la 
seva veu una commoció veritable i li va 
preguntar: «Els voldria tenir?» I així és com 
un americà, un alliberador de Dachau, va 
rebre com a regal un home de paper per al 
qual la llibertat havia arribat massa tard. 
Va passar mig segle. Un dia, a la porta del 
pis de Mušič a París es van presentar unes 
persones una mica estranyes. Anaven vestits 
de manera antiquada, devien ser els amish 
o alguna cosa per l’estil. El més gran entre 
ells li va explicar amb una certa incomoditat 
que eren americans i que voldrien conèixer 
el famós pintor. Aquell soldat americà que 

la primavera de 1945 havia participat en 
l’alliberament de Dachau acabava de morir 
i en el seu testament els va deixar el dibuix 
del mort. I van anar fi ns a París per trobar 
l’artista que l’havia fet.

DACHAU: Zoran Mušič va visitar per 
primera vegada el camp tot just convertit 
en un lloc de memòria l’any 1972. Va ser 
quan va exposar a Munic els seus quadres 
del cicle «No som pas els últims». Amb 
l’amic Ivo Gregorc van decidir que anirien 
a veure el lloc que va marcar el seu destí. 
Van anar-hi amb un taxi, però van dema-
nar al conductor que els esperés davant de 
l’entrada al lager per si les cames els feien 
fi ga i decidien fugir.

LA PÀTRIA: La relació de Mušič amb la 
seva pàtria va ser fi ns al fi nal molt tensa. Per 
a ell representava un paisatge densament 
poblat amb morts sense sepultura, en sentit 
literal i en sentit metafòric. La seva actitud 
fa pensar en una frase de Stendhal: «On ne 
pardonne pas à la ville où l’on a appris à con-
naitre les hommes». No es perdona el lloc 
on vam aprendre com són els homes. 

Traducció de l’eslovè de Simona Škrabec
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Aquesta entrevista amb Ernst Tugend-
hat, que ha fet 77 anys, havia d’ocupar-nos 
un parell d’hores per la vesprada, però 
s’allargà quasi fi ns a mitjanit. Començà 
amb te i acabà amb whisky. Després, el 
fi lòsof dubtà una mica sobre si el resultat 
de la conversa havia de publicar-se o no. 
Finalment m’arribà una carta des de Tü-
bingen: «Trobe ara el text OK», hi posava, 
no sense una certa reticència, amb les lletres 
rodones de la seua vella màquina d’escriu-
re. A Tugendhat no li agraden els correus 
electrònics. El seu pensament viatja encara 
amb el correu postal.

Professor Tugendhat, la seua refl exió fi losòfi ca 
més recent tracta de la por a la mort. Quan 
va tenir per primera vegada l’experiència 
d’aquesta mena de por?

Vaig escriure la meua primera confe-
rència sobre la mort quan tenia 64 anys. 
Jo era a Xile en aquella època, sol, i tenia 
la sensació que l’únic que m’esperava era la 

Aquesta entrevista es publicà originalment a Die Tages-
zeitung (28 de juliol de 2007). Ulrike Herrmann 
estudià Filosofi a i és redactora d’aquest diari. Ernst 
Tugendhat és catedràtic emèrit de Filosofi a de la 
Universitat Lliure de Berlín. Viu a Tübingen i passa 
llargues temporades a Amèrica Llatina. La seua obra 
més recent és Egozentrizität und Mystik. Eine anthro-
pologische Studie (C. H. Beck, 2003).

mort. Però potser la qüestió m’interessava 
també perquè vaig estudiar amb Heidegger 
i en el seu pensament la mort té un lloc 
molt important. Pensar que em queda molt 
poc temps de vida, m’espanta. No perquè 
vulga viure a qualsevol preu sinó perquè 
tinc la impressió que he malbaratat el meu 
temps i hauria d’haver viscut d’una manera 
molt diferent.

Com hauria d’haver viscut?
No ho sé. Simplement em preocupa que 

potser m’he perdut les coses més importants. 
De tota manera aquest sentiment ha estat 
mentrestant esborrat gràcies a la mística.

I com pot ajudar la mística?
Ajuda a adonar-nos que, al cap i a la fi , 

tampoc no som tan importants. Això té a 
veure amb la perplexitat davant allò que 
Heidegger anomenava l’ésser o, com deia 
Wittgenstein, davant el fet que aquest món 
existesca.

Quan un mateix ja no és tan important, 
d’on ve la motivació per viure? No pot dur a 
la paràlisi pensar que tot és important, tret 
d’un mateix?

No, jo sóc igualment important, però 
precisament això: igualment. D’altra ban-
da, és clar que tinc ambicions fi losòfi ques i 
m’alegra quan tinc èxit amb els meus escrits, 

El temps de fi losofar ja ha passat
Entrevista amb Ernst Tugendhat

Ulrike Herrmann
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tot i que realment aquesta és una actitud que 
menyspree. Tracte de considerar-me menys 
important però de fet ja me n’adone, de fi ns 
a quin punt em considere important.

No seria això un motiu per a revisar la seua 
teoria segons la qual cal relativitzar-se?

No. La mística i l’egocentrisme no són 
alternatives mútuament excloents. Crec que 
cap individu, tampoc si és un místic, no 
pot evitar de considerar-se important a si 
mateix. Si es dedica a la mística sens dubte 
li interessarà molt el fet que ELL fa mística. 
Hi ha aquest contrast entre considerar-se 
exageradament important un mateix i la 
serenitat de relativitzar-se.

Si jo dic: no sóc important, en el fons estic 
dient també que no sóc important per a altres. 
Pot haver-hi amor en aquestes condicions?

Per descomptat l’amor implica una 
comprensió mútua, que les persones es 
consideren mútuament importants. Pense, 
però, que arriba un moment que aquest 
element s’independitza.

De tota manera em sembla que la superació 
de la por a la mort exigeix, segons vostè, que 
hom ja no tinga passions.

Sí.

És un preu molt alt.
Mire, tot això són oposicions al si d’un 

marc de tensió. Considerem el cas de la 
vanitat. La vanitat tots la trobaríem còmi-
ca, perquè és una exageració de la pròpia 
importància.

És vanitós, vostè?
Tots som egocèntrics. Però alguns són 

més refl exius que altres. Els vanitosos són 
particularment irrefl exius.

Un pot alegrar-se dels seus èxits?
Bona pregunta. Sí, diria que sí, si no 

exagerem.

De quin èxit s’ha alegrat més?
Quan vaig esdevenir professor a Heidel-

berg. Em va alleujar enormement. Abans 
d’això, tots aquells anys de professor aju-
dant a Tübingen, no creia en mi mateix. 
Mirava els anuncis de feina als diaris, però 
mai no vaig trobar res que em sentís capaç 
de fer. No tenia confi ança en mi mateix 
com a fi lòsof. Tenia complex d’inferioritat, 
una cosa que li passa a molta gent que, 
d’altra banda, són altius.

Era altiu, vostè?
En el fons sempre he tingut una alta 

idea de mi mateix. Poc a poc vaig anar gua -
nyant seguretat, però encara ara estic molt 
pendent de quin efecte fan les meues con-
ferències, fi ns a un punt que trobe exagerat. 
Això em deprimeix. I això que les meues 
conferències sempre han estat molt ben 
acollides a Alemanya, però no als països 
anglosaxons.

A què es deu aquesta diferència?
Ací hi ha molta xerrameca a la univer-

sitat, mentre que a Anglaterra i als Estats 
Units es demana una cosa completament 
diferent. Particularment en el meu cas, per -
què el meu estil de pensament és més aviat 
anglosaxó. Molts col·legues alemanys ho 
tenen més fàcil a Amèrica, perquè allà es 
pensa, oh, això és la profunditat alemanya, 
que es tan profunda que no s’hi entén ni 
un borrall.

Vol dir que de bona fi losofi a, només se’n fa 
avui en dia a Anglaterra i als Estats Units?

No. Jo crec que a Alemanya hi ha una 
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consciència més gran del què són realment 
les grans qüestions. En canvi, s’hi dóna 
menys importància al mètode i hi ha menys 
disciplina en les discussions. Després d’una 
conferència, a Alemanya, s’aixequen moltes 
persones que diuen coses que no tenen cap 
relació amb allò que ha exposat l’orador. Els 
alemanys tenen tendència a fer conferències 
complementàries.

Quina relació té amb el seu col·lega Jür-
gen Habermas? Es coneixen de fa molt de 
temps...

Això és una pregunta massa compli-
cada.

¿Puc plantejar-la d’una altra manera? Tam-
bé Habermas descobreix a hores d’ara la 
religió.

Però d’una manera molt diferent. Ell 
mateix no té cap necessitat religiosa i ho diu. 
Què li interessa en la religió, no ho sé exac-
tament. Però en qualsevol cas no allò que 
m’interessa a mi. Jo sí que tinc una neces-
sitat de fe. A ell li interessen els elements 
morals de la tradició religiosa, no la religió 
com a tal.

El seu darrer llibre és paradoxal. Amb els 
forts lligams amb la mort sembla un cant 
dels adéus. I tanmateix sembla també un nou 
començament.

Com és que té aquesta impressió de nou 
començament?

Perquè vostè tracta d’aclarir de nou la vella 
qüestió: què és la fi losofi a? Quin és el seu mè-
tode? Existeix una qüestió general que podria 
aplegar les disciplines individuals dins de la 
fi losofi a?

Al pròleg dic que em sembla molt insufi -
cient el que he dit fi ns ara sobre determinats 

temes. Ja al llibre anterior vaig anunciar que 
era l’últim. I tanmateix després vaig escriure 
encara aquests assaigs que han aparegut 
ara al març. Però ara crec que aquest és de 
veritat el meu darrer llibre.

Perquè ja està content amb vostè mateix?
No, però passa que a l’estiu em traslla-

daré al Brasil. Tinc la impressió que, per a 
mi, el temps de fi losofar ja ha passat.

S’hi emportarà la màquina d’escriure?
Jo només puc pensar quan sec davant 

la màquina d’escriure. Tinc uns fulls pe-
tits, de format DIN-A5, per treballar en les 
meues coses. A la dreta hi pose el número 
de pàgina i a l’esquerra la data. Els ordene 
cronològicament.

Això vol dir una acumulació d’unes dues mil 
pàgines de text. Com troba després els seus 
pensaments?

De vegades és difícil. Abans de marxar 
de Xile, l’any 1999, vaig llançar-ho tot i vaig 
vendre de saldo el que tenia algun valor. No 
tinc cap lligam especial amb els objectes.

Tampoc amb els seus propis pensaments?
Quan un article està acabat, bé pots 

llançar les notes.

Tot un problema, si algú vol escriure una 
biografi a...

Poc abans de la mort caldria llançar-ho 
tot. No vull que ningú tinga la temptació 
de publicar algun dels meus papers. De 
Heidegger se’n publiquen ara fi ns i tot les 
cartes a la dona. No crec que ho hagués 
aprovat. No puc entendre per què se suposa 
que quan un ha mort ja no mereix respecte 
i es pot projectar a l’exterior la seua vida 
íntima.
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rehabilitat, i això s’esdevingué al meu segon 
any, si fa no fa, vaig fer els tres cursos que 
ell oferia. Després el vaig visitar de tant en 
tant a Friburg i vam anar a passejar plegats. 
Jo sempre tenia una por enorme, no em 
sentia en absolut preparat. I llavors em va 
enviar una targeta preguntant-me quan 
aniria a veure’l, amb una nota que deia: 
«no necessita cap preparació». 

I després?
Quan jo ja no era a Friburg vam tenir 

una vegada una conversa realment bona, 
en un moment en què jo havia començat 
a criticar el seu concepte de veritat en 
el context de la meua tesi d’habilitació. 
Després d’això hi hagué un breu període 
en què probablement estava molt impres-
sionat amb mi. Però jo no li donava cap 
importància a la relació personal. Llavors 
no considerava gaire important el nazisme 
de Heidegger, i això era un error. Era ingenu 
per la meua banda. Després m’ho he retret 
molt a mi mateix.

Potser perquè va ser per causa de Heidegger 
que vostè va retornar de l’exili tan aviat al 
país dels perpetradors?

Això fou un pas d’allò més problemàtic. 
El meu gest de reconciliació em sembla 
avui vertaderament escandalós davant les 
víctimes. Perquè jo no vaig patir sota el 
domini nazi. Tampoc l’exili el vaig viure 
personalment com una pèrdua. Per a mi, als 
onze anys, el viatge en vaixell a Veneçuela 
fou tota una aventura.

Però vostè hagué de deixar enrere una de les ca-
ses més famoses de la història de l’art modern, 
la Vil·la Tugendhat, que construí a Brünn 
(Brno), per encàrrec dels seus pares, Mies van 
der Rohe, l’arquitecte de la Bauhaus.

De tota manera, una pista per a un possible 
biògraf. A què dedica les estones d’oci? De 
Ludwig Wittgenstein es diu que llegia sobretot 
novel·la negra.

La major part de la meua vida no he fet 
altra cosa que fi losofi a. Potser he escoltat 
una mica de música i m’he trobat amb gent. 
Imagine que he estat un workaholic.

Tingué models en aquest sentit?
Potser els meus pares. El meu pare era 

molt tranquil, molt estricte i irradiava 
autoritat.

Durant vint-i-cinc anys s’ha dedicat sobretot 
a l’ètica, i ara que ja és gran gira de sobte a 
l’antropologia. Com s’explica aquest canvi 
de tema?

En un assaig de 1999 vaig tractar un 
cert problema que hi ha en Heidegger, el 
seu ús del terme alemany man (‘hom’). Allà 
vaig tractar de mostrar que Heidegger tenia 
una falsa antropologia i no pot explicar 
els seus propis conceptes. Això passà de 
manera més aviat casual, però després hi 
vaig aprofundir.

Podríem descriure el conjunt de la seua vida 
fi losòfi ca com una superació de Heidegger?

Sí. Als quinze anys vaig llegir L’ésser i 
el temps. Llavors estudiava sovint textos 
fi losòfi cs amb ma mare. Però més que res 
per una qüestió afectiva. Per a ella era molt 
i molt important fer coses amb mi. Vaig 
venir tan aviat com fou possible, el 1949, 
a Alemanya i vaig fer tots els meus estudis 
a Friburg.

Sembla que Heidegger era bastant inacces-
sible.

Mire, com a persona en el fons no ha 
estat mai important per a mi. Quan fou 



23
Aquesta casa no ha tingut cap paper 

en la meua vida. Si de cas, un de negatiu. 
M’és del tot indiferent el lloc on visc. Potser 
això és una reacció contra la glorifi cació 
d’aquesta casa en la meua família.

Per què va trigar tant a pensar que havia estat 
un error tornar tan aviat a Alemanya?

Vaig créixer en un ambient d’exiliats 
jueus que havien estat deixebles de Hei-
degger i que feien com si es pogués separar 
l’obra de la persona. El fet que jo tornés 
tan aviat com a jueu a Alemanya, això 
no deixà d’impactar-me en un moment 
posterior.

Però fou només una cosa personal? Ningú li 
va fer retrets?

No, cap retret. Però la gent se sorpre-
nia.

La seua família?
La meua família certament, ja aleshores. 

Però jo tenia una amiga a Berlín, i un dia 
sèiem al Cafè Einstein. Era a mitjan dels 
anys 1980. Era anglesa i em va preguntar 
per què havia retornat realment a Alema-
nya. Llavors em vaig adonar que no hi 
podia donar, des de la distància, una bona 
resposta. Això va ser un dels motius pels 
quals vaig deixar Alemanya el 1992 i em 
vaig traslladar a Amèrica del Sud.

Es pot esmenar una decisió gairebé cinquanta 
anys després?

Era irracional. Probablement era una 
agressió contra mi mateix, que vaig pro-
jectar enfora. De sobte tenia aquell odi a 
Alemanya, volia desfer el camí.

En 1999 retornà per segon cop a Alemanya. 
Com es troba ara? Normal?

Vaig venir a Tübingen només per les 
biblioteques, i ara les perdré si torne una 
altra vegada a Amèrica del Sud.

El 1968 vostè era degà a Heidelberg. Quina 
fou llavors la seua vivència d’Alemanya?

El moviment estudiantil va fer que em 
reconciliés amb Alemanya. Els primers anys 
m’hi vaig sentir sempre com un estranger. 
Però amb les protestes dels estudiants m’hi 
vaig identificar del tot. Estava perplex 
davant la reacció d’un bon nombre dels 
meus col·legues. No volien que hom per-
torbés la seua tranquil·litat. Tanmateix, fou 
una experiència força sorprenent. Se’m va 
tractar com una persona normal! Nosaltres 
els professors senzillament discutírem. Els 
meus col·legues van prendre una actitud 
que no era ni antisemita ni fi losemita. No 
ho entenc encara avui. Tota aquesta gent 
havia viscut de ple l’època nazi.

Com va anar després?
Personalment no he tingut cap expe-

riència d’antisemitisme. Però això no és una 
afi rmació objectiva, perquè podria haver 
estat una casualitat. El que visc, més aviat, 
és una mena de fi losemitisme, quan per 
exemple els alemanys diuen que no podrien 
manifestar la mateixa crítica a Israel que jo 
faig, com ara quan qualifi que el sionisme 
de nacionalista. Això molts alemanys no 
s’ho podrien permetre.

Tornant a Heidegger, com el veu vostè ara?
L’editorial C. H. Beck m’ha dema-

nat d’escriure un llibre sobre L’ésser i el 
temps. Però això l’honoraria massa. No és 
tan sols la manera com es va comportar 
durant l’època nazi, sinó també com es 
va manifestar després de 1945... terrible. 
Crec que tenia alguna cosa de deshonest. 
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Humanament i políticament, sens dubte, 
però també fi losòfi cament. 

A vostè sempre se’l cita en relació amb la idea 
segons la qual el problema en Heidegger és que 
no hi ha cap concepte de la falsedat.

Desenvolupà un concepte de veritat, el 
concepte del «no amagat», respecte del qual 
realment ja no és pertinent la contraposició 
de la falsedat. Les coses són relativament 
complicades en la seua fi losofi a. Sempre 
trobava maneres de sortir-se’n. Però en el 
fons la dimensió crítica s’hi perd.

I tanmateix s’hi ha sentit fascinat al llarg de 
tota una vida.

Tota una vida no. Per a mi la infl exió es 
produí quan poc abans de la tesi d’habili-
tació sobre Husserl i Heidegger, en 1966, 
vaig rebre una invitació per anar a Ann Ar -
bor, Michigan. Tenia 35 anys. Allà vaig 
comprovar que amb la fi losofi a analítica es 
podien aclarir més fàcilment qüestions per 
a les quals Husserl s’empescava coses del 
tipus «intuïció categorial». Això fou per a 
mi un tall metodològic molt important. 
Vaig continuar treballant sobre qüestions 
plantejades per Heidegger, però ja no n’es-
tava fascinat. Heidegger tractà d’aplicar els 
seus conceptes metafísics a Aristòtil. Con-
tràriament, jo volia mostrar que realment 
Aristòtil tendia ja a una fi losofi a analítica 
del llenguatge.

Quan el 1999 va passar a l’antropologia –bo 
i distanciant-se de Heidegger– es fa tanmateix 
palès encara fi ns quin punt el marcava.

En sóc conscient. Fa poc, en una confe-
rència ací a Tübingen vaig intentar explicar 
argumentadament què és vigent encara en 
Heidegger. I una vegada i una altra havia de 
dir que no es poden plantejar així les coses. 

Per això tampoc no puc escriure un llibre 
sobre L’ésser i el temps. 

Perquè seria massa destructiu?
Sí. Quan s’escriu un comentari sobre un 

llibre has de tenir-hi d’entrada una relació 
positiva.

Llavors no es pot escriure que Heidegger només 
pot oferir l’«Om» dels místics indis, com fa 
vostè en el seu darrer llibre. De vegades se li 
ha retret un excès de càrrega polèmica en les 
seues crítiques.

M’és molt més fàcil criticar que elogiar. 
Jürgen Habermas em va dir una vegada: 
«Més que criticar, mires d’assassinar».

Molts dels seus estudiants i professors ajudants 
podrien parlar del seu «trauma» amb Tugend-
hat. És llegendària la seua frase: «això no ho 
he entès» després que algú hagués presentat 
una ponència.

És que era així, simplement. No tenia 
cap més rerefons.

Però era mortífer.
Potser és un tret que he heretat de ma 

mare. Ella era també molt directa.

Ha tingut molts deixebles que ara són, al seu 
torn, professors. Té la impressió d’haver creat 
una mena d’escola?

No. Sempre he considerat, com a pro-
fessor alemany, que la meua tasca era de 
vetllar per la claredat enfront de la pro-
funditat alemanya. I crec que si he exercit 
alguna infl uència ha estat sobretot en el 
desenvolupament d’aquesta consciència 
metodològica. Però amb prou feines tro-
barà persones que treballen els mateixos 
continguts.
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Li hauria agradat crear una escola?

No, no hi tenia cap interès.

Perquè rebutja les certeses?
Jo rebutge les certeses?!

En diu «retraccions». Tothora esmena en 
els seus articles el que diu en publicacions 
anteriors.

Sí, en fi losofi a moral m’ha passat moltes 
vegades. M’hi empantanegue una vegada i 
una altra.

El lector té la impressió que primer ha de pu-
blicar un article per tal de poder continuar 
pensant i poder-lo rebutjar.

No! Això no funciona d’aquesta mane-
ra. Només alguna vegada he publicat coses 
que ja sabia d’antuvi que no estaven del tot 
clares, però això és igual. Ja m’està bé que 
altres s’hi capfi quen.

Una mena de divisió del treball, doncs?
Però realment no ho fa ningú. No crec 

que moltes de les meues idees hagen estat 
molt assimilades.

No té la impressió que potser ha treballat 
temes equivocats?

No, mai he tingut aquesta impressió. 
D’alguns temes crec que són temes impor-
tants, d’altres em sembla que tal com jo sóc, 
puc dir-ne alguna cosa.

I com és vostè?
En un cert sentit sóc molt curt de vista. 

No sóc una persona que tinga una gran 
visió dels contextos socials. Només puc 
avançar amb els petits problemes. Però 
tinc un avantatge que no tenen altres i és 
que treballe amb precisió. Realment no 
puc dir quasi res sobre qüestions socials de 

gran volada, perquè de seguida esdevenen 
massa complexes per a mi. Només parle de 
qüestions que formen part de la identitat 
individual. Durant molt de temps he patit 
per no haver pogut treballar empíricament. 
I me’n vaig anar de la universitat, de Hei-
delberg, per tal d’aprendre’n.

Què vol dir per a vostè treballar empírica-
ment? Volia fer sociologia, per exemple?

Sociologia i història. Però en conjunt 
era una idea absurda. Vaig tenir la sort que 
se’m va fer l’oferta de Habermas, d’anar a 
aquell Institut de Starnberg. Si hagués tre-
ballat realment sense xarxa de seguretat uns 
quants anys, no m’hauria fet cap bé. Però 
jo volia aprendre a treballar empíricament. 
Ara això ja s’ha acabat. Ara faig les coses 
que sé fer i deixe de banda, simplement, 
aquelles coses que no sé.

I tanmateix, bé que es va manifestar sobre la 
primera Guerra del Golf, per exemple.

Aquestes probablement eren coses que 
hom podia circumscriure amb relativa 
facilitat. Però també vaig pronunciar con-
ferències sobre el perill de guerra atòmica. 
Ara, s’ha de dir que tremolava i estava 
aterrit quan vaig haver de donar la primera 
d’aquestes conferències.

En aquell temps fi ns i tot els seus adversaris 
admetien que potser no estava en la posició 
correcta, però en tot cas tenia els millors 
arguments.

De tota manera als anys vuitanta em 
vaig dispersar bastant. Només vaig fer-hi 
dues o tres conferències realment consis-
tents a Berlín, no moltes més.

Quina funció té encara la fi losofi a? No està 
fent-se sobrera, davant les aportacions de les 
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ciències de la conducta, la recerca sobre el 
cervell i la biologia evolutiva?

Hi sóc bastant escèptic. Pel que fa a les 
ciències de la conducta, trobe que hom cer-
ca analogies massa precipitadament, com 
ara entre la moral humana i l’altruis me ani-
mal. Això ho ha fet, per exemple, Konrad 
Lorenz. Quant a la recerca sobre el cervell, 
em sembla més aviat una bogeria allò que 
s’hi esdevé a hores d’ara.

Per què?
Ara com ara només es pot establir 

quina mena de processos s’esdevenen en 
quins llocs del cervell. Però després vénen 
aquests professors de fi siologia del cervell i 
presenten teories sobre la no existència de la 
llibertat humana. Teories que tenen com a 
únic fonament el fet que ells es consideren 
científi cs i creuen en el determinisme. No 
prenen en absolut en consideració la litera-
tura fi losòfi ca de les darreres dècades, que 
tracta de veure el determinisme i la lliure 
voluntat en termes que no són d’oposició. 

Crec que això és una especulació totalment 
insostenible.

Però la recerca sobre el cervell tot just ha fet 
les primeres passes...

D’ací a cent anys potser la fi siologia del 
cervell serà interessant per a la fi losofi a, però 
fi ns ara no ho és. I jo, que estiga clar, sóc 
un naturalista; veig els éssers humans com 
a part d’un desenvolupament biològic. Però 
el que es fa en ciències biològiques quant a 
l’ésser humà, no té gaire sentit.

Si la recerca sobre el cervell té tan poca cosa 
per oferir, existeix en canvi un coneixement 
fi losòfi c segur?

No. Però tampoc no cal. El desig de 
situar-se sobre un terreny segur és la ro-
manalla d’una consciència autoritària. És 
el residu d’aquells temps en què la gent 
pensava que rebria dels déus, per revelació, 
el coneixement essencial. 

Traducció de Gustau Muñoz
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La qüestió lingüística, que podria 
discórrer amablement entre el plaer del 
sentit i el plaer dels sentits,1 es troba avui 
més que mai atrapada i segrestada per allò 
polític. Podem remun tar aquesta situació 
als orígens i fonaments de l’estat-nació, un 
objecte simbòlic radical en el seu moment, 
des tinat a superar la feblesa del poder po-
lític dispers d’aleshores. Durant els llargs 
segles que van de la fi  de l’edat mitjana a 
la de l’Antic Règim, aquesta lògica política 
dominado ra volgué lligar una nació, una 
llengua i una religió. Cosa que ha estat així, 
per exem ple, a l’est del Rin pel que fa a les 
relacions entre nació i religió, i a l’oest del 
Rin pel que fa a la llengua que serveix, a 
partir de Villers-Cotterêts,2 d’instrument 
polític unifi cador amb un esperit gairebé 
coercitiu. L’alternança conjuntural entre 
un model imperial alhora permissiu i divers 
quant als costums i un model nacional ho-
mogeni i sòlid, produeix anades i tornades 
en la relació entre la llengua i el poder 
polític. La revocació de l’edicte de Nantes 
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banlieue (2004) i Les Dézingués (2006). En castellà 
ha aparegut el seu llibre La cultura de los suburbios, 
Barcelona, Laertes, 2007. Aquest article fou publicat 
a la revista Multitudes, 27 (2007) i recollit a la xarxa 
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relativitza en França la correlació entre la 
nació i el sistema religiós per a deixar més 
espai encara a la llen gua com a identifi cador 
nacional, una llengua protegida ben aviat 
com un bé públic per una institució estatal. 
És en el fi l d’aquesta homotècia on naix 
al segle XVIII la noció d’un poble alhora 
sòlid i subjecte, idea hàbilment inventada 
pels fi lòsofs de la Il·lustració que hi veien 
l’ocasió de guanyar-li la partida al sobirà, 
detentor reial del poder singular, en nom 
d’una altra singularitat, aquesta mítica, que 
no caldria sinó organitzar el territori en el 
pla institucional. Des d’aleshores s’imposa 
amb força la idea que un poble, una nació 
i una llengua construeixen solidàriament la 
mateixa història col·lectiva.

D’això en resulta aquesta curiosa apari-
ció de la llengua mateixa com a concepte. 
Mit jançant una fi cció que domina des de 
molt alt una realitat cultural infi nitament 
més fl exible i mòbil, les nacions s’esbossen, 
es defi neixen en alguns casos i s’organitzen; 
en tot cas, s’afi rmen mitjançant la seua 
llengua. Mentre a tot Europa es gaudia 
de tantes maneres de parlar com pobles i 
ofi cis hi havia, les exigències administrati-
ves i simbòliques crearen el miratge de la 
llengua, del qual s’apro piaran de seguida els 
escrivans i els lletraferits. Són ells els qui, 
darrere dels polítics, contribueixen a elimi-
nar la varietat de les maneres de dir i d’en-

Babels de França

Marc Hatzfeld
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tendre’s. Alguns savis que cauen en l’ham, 
un ham força polític sense que se n’adonen, 
culminen aquest recorregut tot concebent 
a partir de Saussure primer i, sobretot, de 
Jakobson, un corpus científi c molt temptat 
per la matemàtica. Aquest corpus recolza 
sobre una realitat completament plàstica, 
movedissa i elàstica per a inventar parado-
xalment el concepte compacte i estructurat 
que és «la llengua» (Jacques Lacan), tancada 
des d’aleshores en un sistema propi que 
esdevindrà la lingüística.

Aquest és el paisatge intel·lectual al 
qual arriben en un país com França, des 
dels anys 1920 i a un ritme accelerat a par-
tir dels anys 1960, gents vingudes cada ve-
gada de més lluny que aporten maneres de 
fer, de veure, de pensar i de parlar en clara 
ruptura amb la concepció monolítica de la 
llengua. El xoc és prou brutal per a donar 
lloc a comminacions de parlar exclusiva-
ment la llengua. La llengua és reconeguda 
a partir d’ara com a única i obligatò ria 
sota pena de sancions. Qualsevol error en 
l’ús del vehicle ofi cial esdevé una falta en 
sentit moral, una transgressió de la llei que 
uneix amb una rigidesa sorprenent poble, 
nació, llengua i destí. En això estem encara 
en aquests primers anys del segle XXI. Les 
ciutats dels suburbis acullen importacions 
culturals i lingüístiques d’una esplendent 
diversitat i, en un con text polític en el qual 
l’estat-nació perd terreny enfront de l’alça 
de noves formes d’organitza ció polí tica 
més pròpies de les lògiques imperials, la 
qüestió lingüística hi reapareix de manera 
subreptícia. No es tracta tant d’una con-
frontació entre el francès ofi cial i al tres 
llengües, com d’un qüestio nament pro-
fund de la noció de llengua i fi ns i tot del 
començament de la invenció d’altres pràc-
tiques lingüístiques.

La primera forma de resurrecció de la 
diversitat lingüística està vinculada a aquest 
fl ux ininterromput vingut d’un defora on 
la llengua ha conservat la seua plàstica on-
dulant. A l’Àfrica subsahariana, cada grup 
cultural, allò que en diem les ètnies a falta 
d’un terme millor, cada clan, en defi nitiva, 
parla la seua llengua, que sovint és fi ns i tot 
una manera d’anomenar aquests jocs de 
distinció. I, contràriament al que sovint ens 
imaginem per la nostra part, els matri monis 
travessen com qui no vol la cosa les línies de 
pertinença i la gent es barreja profu sament. 
A l’Àfrica és normal que pare i mare parlen 
llengües diferents i que una mare adoptiva o 
un germà de llet en parle una altra, encara 
que és indispensable una llengua vehicular 
en un poble o en un recorregut determinats. 
De manera que és habitual que els infants 
de cinc anys parlen al llarg del dia cinc o 
sis dialectes segons els seus interlocutors, 
com en l’Alexandria d’abans de la guerra 
es parlava grec amb el botiguer, armeni 
amb el costurer, anglès amb el funcionari, 
francès entre jueus, italià amb l’armador i, 
per descomptat, àrab amb el fellah.

Aquesta comprensió múltiple de la llen-
gua s’estén des de fa alguns anys amb una 
nova fl uïdesa per les ciutats dels suburbis. 
Hi ha encara alguns pocs mestres intran-
sigents i assistents socials que s’afanyen per 
incitar els pares, amb arguments de psicolo-
gia barata, a «parlar en francès a casa» amb 
els seus fi lls. Però cada vegada més els pares 
vinguts de l’Àfrica negra i l’Àfrica del nord 
han anat adquirint un aplom que els permet 
prendre’s a broma aquesta moralització de 
la miopia lingüística, burlant-se de pas dels 
europeus tan maldestres a l’hora de parlar 
una altra cosa que no siga la llengua ofi cial 
de Papàmamà. Igual que es vestei xen amb 
bubu3 i plomall i defensen el costum de por-
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tar els fi lls a l’esquena, les mares africanes 
s’adrecen al seus fi lls en bambara o en so-
ninke. Per altra banda, tant el discurs ofi cial 
com el professional tendeixen a invertir-se. 
Els professionals de la salut, l’educació o la 
vida social encoratgen amb tota tranquil-
litat la difusió dels parlars exòtics. Aquesta 
legitimació de la pene tració de la diversitat 
lingüística afecta igualment les persones 
vingudes de les illes del Carib, del Magreb, 
de Polònia i, per descomptat, els xinesos de 
tota mena per als qui ni parlar-ne, de parlar 
francès a casa. La recuperació del cabilenc a 
Algèria troba en algunes ciutats un suport 
inesperat. Si l’escola continua sent un lloc 
de quasi exclusivisme lingüístic, el carrer ja 
no ho és, com tampoc els centres comer-
cials i els bars, i la família acull sovint una 
veritable diver sitat, en la qual les relacions 
intergeneracionals es mantenen en llengües 
vernaculars, mentre que germans i germa-
nes s’inclinen com més va més a parlar entre 
ells, almenys a casa, la llen gua del bled,4 la 
llengua d’origen revalorada pels viatges, els 
discursos i la recuperació de l’orgull.

Per aquesta bretxa es precipita no una 
nova llengua de suburbis sinó una relació 
desi n hibida amb la llengua que porta en 
ella gèrmens de radicalitat. Comencem pel 
vocabulari. El vocabulari dels joves, com 
també el de les joves, desespera a tots els 
ensenyants asseguts sobre les seues altives 
certeses en la sala de professors d’un col·legi 
dels suburbis. S’hi fa broma amb o sense 
compassió de la pobresa i la vulgaritat del 
vocabulari dels «xavals de la ciutat» i no 
hi manquen anècdotes saboroses sobre els 
falsos sentits i els contrasentits dels alum-
nes; sense comptar les seues incomptables 
«faltes» d’ortografi a que donen ganes de 
posar-se a riure. Tot això és veritat: pobresa i 
vulgaritat, pitjor encara si cal. El vocabulari 

dels xicots de la ciutat, com el dels seus 
majors i el dels seus ascendents llunyans està 
esmaltat per fórmules festives recurrents 
on incansablement es parla de «donar pel 
cul», «tocar el cul», «burlar-se de sa mare», 
enviar un o altre a «fer-se xuclar la cua» i 
altres recomanacions molt precises tant en 
els afers del sexe com en els de la merda. 
Tanmateix, cal tenir en compte que, darrere 
del que els adults assenyats anomenen amb 
raó la «vulgaritat», és la plebs qui es burla, 
el poble petit la llengua del qual ha acollit 
sempre amb voluptuositat les al·lusions 
sexuals com una manera de deixar anar els 
desigs o d’ablanir-los, de jugar golafrement 
amb ells, de gaudir-los ja una mica mitjan-
çant la paraula. Allò que els censors de la 
vulgaritat fi ngei xen ignorar amb altivesa és 
que aquesta manera de parlar és l’expressió 
d’una fi losofi a popu lar, d’una mirada sobre 
la humanitat que conta el món a la seua ma-
nera. Segons aquesta mi rada, la humanitat 
no s’ha desfet del tot de la seua animalitat 
i a hom li agrada fer-la enrabiar amb una 
tendresa ferotge pel que fa als amors, els 
desigs, les trobades i els plaers a venir. Les 
burles professorals a la vulgaritat són també 
potser l’efecte pudibund d’una categoria 
social que pre fereix tractar la insoluble 
qüestió sexual amb nyaps psicoanalítics 
o de presó en comptes de mitjançant els 
jocs subtils d’una paraula lliure. Encara no 
se sap qui té raó en aquesta disputa, però 
es podria suggerir que una mica menys de 
menyspreu seria prou assenyat.

Quant a les faltes d’ortografi a, revelen 
que si «l’ortografi a és un mandarí», com 
apun taven els situacionistes el 1968, és 
perquè la llengua és també o sobretot una 
cosa parlada, forçosament, necessàriament, 
salvatge. Molts dels habitants de les ciutats 
pertanyen a cultu res orals, on la gent es 
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situacions gracioses. En part i bastant sovint 
es tracta de guanyar a l’altre, però la justa 
no es redueix a un combat singular. L’èxit 
primer de la justa és el riure dels oients que 
es pretén escandalitzar i, enllà del riure, una 
aprovació entesa de les prodigioses proeses 
labials i intel·lectuals dels justadors. Però 
l’èxit de la justa reposa sobretot en la parti-
ció d’una mirada alhora ferotge i viva sobre 
l’absurditat del món. Perquè és el món del 
voltant el que és demolit pels dos o pels 
diversos justadors; de fet, el blanc són sovint 
els altres, uns altres inaccessibles que no 
comprenen res, però veritablement res, de 
qui som, ni tampoc de la vida, la joventut, 
el que fem sobre la terra; els altres, aquests 
«bufons» irrisoris de qui hom es burla en 
la mateixa mesura de les humiliacions que 
en sofreix.

L’slam és la tercera forma de la llengua 
destrament parlada als suburbis. Vingut 
direc tament dels ghettos negres dels Estats 
Units d’Amèrica als centres socials preparats 
per a acollir-lo, l’slam colpeja la llengua com 
es dóna un cop de porta. No és més que 
una domes ti cació una mica elitista de les 
formes anteriors. Com els trobadors que al 
fi nal de l’Edat Mitjana recorrien alegrement 
a la improvisació, és això el que s’espera en 
principi dels slamers: que deixen la vora i 
s’arrisquen com funàmbuls sobre la corda 
dels mots, sense xarxa. L’slam ori ginal, en 
tot cas, està fet a base d’improvisacions i de 
concursos entre slamers. Però poc impor ta 
l’origen, l’slam és l’espectacle, la posada en 
escena, de la vivacitat metafòrica ja revelada 
en la pulla i la justa. Entre teatre i poesia, 
l’slam és una ocasió de posar sobre les taules 
aquests virtuosos de la fatxenderia verbal 
vinguts fa poc del fons de les sabanes afri-
canes, les ribes del Mediterrani o les selves 
colombianes.

compromet mitjançant la paraula, dóna 
més crèdit a les paraules que volen que als 
escrits que romanen, i adora parlar. I ací, 
en l’exercici purament oral on la llengua 
s’ha alliberat de les pesantors de l’escrit, 
fora de les mesures acadèmiques, hom 
descobreix jocs d’artistes com havíem deixat 
de somiar-ne des dels jocs fl orals, les grans 
competicions dels poetes d’Occitània.

Tres tipus de jocs d’artistes relatius a la 
llengua parlada es despleguen voluptuo-
sament als suburbis. El primer és la pulla 
(vanne). La pulla és la punxada brutal i 
breu, llançada per un locutor de pas, d’un 
tret d’humor relatiu a una presa atrapada al 
vol. Abans es deia «prendre el pèl» (mettre 
en boîte), al sud es diu més aviat «encam-
brar» (chambrer), i en les ciutats, «pun xar» 
(vanner). S’atrapa un adversari amic en una 
xarxa verbal i se li dispara una fl etxa ben 
pa ra da. La pulla fa mal, però sobretot fa 
riure. Al principi o en l’endemig, sorprèn; 
deixa des con certat l’atacat. La pulla és una 
aparició de l’absurd en un món hipercor-
recte, regulat i sòrdid alhora. És una mirada 
de biaix sobre la realitat. En alguns grups 
de joves mai no deixen de llan çar-se pulles, 
és un joc que no deixa massa ferides si es 
juga amb elegància i que s’estén sovint més 
enllà dels xicots, tant entre les dones i les 
joves, la llengua de les quals de vegades és 
ben esmolada, com entre els obrers en els 
moments de descans i als patis de col·legi.

La justa no és més que una pulla que 
dura, o més exactament una pulla que ha 
trobat la seua rèplica o les seues prolonga-
cions. Des del moment que diversos con-
tendents es llancen a l’intercanvi, s’entaula 
un duel verbal els espectadors del qual n’es-
peren el desenllaç al llarg d’un ping-pong 
mordaç que fa saltar les metàfores, les inver-
sions de sentit, les imatges insospi tades, les 
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La seua virtut més gran pel que ens 

pertoca és la de reinvertir l’estàtua del co-
manador lingüístic que és l’escrit, l’imperial 
escrit. L’slam, al fi l de la pulla i la justa, 
legitima l’oralitat artística en un terreny 
que distancia molt els literats de l’escrit: 
és l’acrobàcia del llenguatge parlat erigit a 
l’altura d’una de les belles arts. D’aquesta 
manera renova pot ser amb els trets culturals 
d’abans de l’escriptura, un arcaisme rabiós 
i demolidor que remet al present, l’actual, 
l’immediat, al cor del món, tot rebutjant 
les lògiques i els experts de la memò ria or-
ganitzada i de la capitalització. Restitueix 
així tant per als autors com per als oients 
el gaudi de l’instantani i del volàtil, que 
té tendència a desaparèixer de les possibi-
litats creatives. Retroba en aquest camí 
els John Cassavetes, els Antonin Artaud, els 
Rimbaud, els cremadors de l’ins tant. La 
seua segona virtut, que no és menor, és la 
d’oferir un estatus públic als artistes, reco-
nèi xer-los fent-los conèixer, cosa que no 
deixa de sorprendre’ls.

La sorpresa dels slamers rau en el fet 
que, com els rapers o els grafi ters, no pen-
sen a assolir un estatus particular d’artista. 
Slamen com parlen, sabent molt bé que és 
el llenguatge més que no ells mateixos qui 
porta la insolència. Ells no en són més que 
el vehicle passatger. Aquest llenguatge no té 
ni nom ni sintaxi fi xa, però als afeccionats 
a les categories els agrada donar-li’n un, o 
se l’anomena verlan,5 per què no. Ara bé, 
el verlan acaba el recorregut trans gressor 
dels suburbis en desaparèixer justament 
com a llengua.

La pirueta dels locutors de verlan és ben 
coneguda: es tracta d’invertir les síl·labes de 
les seues paraules, sense deixar de tenir un 
discurs normal pel sentit o la intenció. En 
el seu apressament, el verlan aixafa sovint 

les vocals, que apareixen en blanc i negre, 
si es pot dir així, les a, les i, les o es conver-
teixen en e o més aviat en eu. Arabe (àrab) 
esdevé així rebeu, femme (dona) meuf i juif 
(jueu) feuj. Però la ciutat (cité) és en color 
i és anomenada téci, i els xinesos (chinois) 
són noiches. Acabe d’evocar alguns termes 
estables del ver lan clàssic dels anys 2000. 
Però ningú no ens assegura que tindrem 
el mateix verlan d’ací a cinc o deu anys, 
perquè el verlan es mou, canvia com un 
camaleó. No s’està quiet, esquiva qualsevol 
intent de sistematització i qualsevol codi 
que es puga donar a un intèrpret. És, d’altra 
banda, el seu principi, un principi garant 
de la seua fi nalitat que consisteix justament 
a conservar el secret. El verlan amaga i 
s’amaga de manera que, com un guerriller 
habituat a travessar les línies, no és el mateix 
en un lloc i en el del costat, en una hora i 
en la següent, d’un locutor a un altre. Ací 
pren paraules vingudes d’Amèrica, allà 
girs rars que fan chic, en altres llocs regles 
importades de la ciutat veïna i, més enllà, 
una sintaxi secreta inventada entre els de la 
colla. És el llenguatge privat d’una banda 
de col·legials, d’un grup d’habitants d’un 
immoble, d’un equip de grafi ters nocturns, 
dels fi dels d’un club de boxa. A Marsella 
ha pres l’accent i el gust de la burla; al 93,6 
està barrejat amb velles expressions de l’ar-
got francès; a l’est de França, s’ha carregat 
curiosament d’expressions àrabs. Ho fa tot 
al revés del francès.

Mentre que el francès presumeix de 
claredat i rigor, el verlan busca l’opacitat i 
la vaguetat d’interpretació; es pot dir fi ns 
i tot que cultiva l’ambigüitat. Mentre que 
el francès es pretén o es creu estable i gai-
rebé defi nitiu en les seues fórmules prote-
gides, el verlan corre i canvia com el cel de 
la tardor. Mentre que el francès busca afi r-
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mar-se enfront de competidors temibles en 
els afers internacionals, el verlan s’esborra 
quan t’hi acostes i desapareix quan el vols 
tocar. Mentre que el francès gaudeix de 
dolçor i subtilesa, el verlan colpeja brutal-
ment amb un ritme sincopat. Mentre que el 
francès trau la seua respectabilitat de l’escrit 
hiperpro tegit per diccionaris, manuals de 
bon ús i espases d’acadèmics nonagenaris,7 
el verlan es desfà en foc d’encenalls en un 
oral que s’endu el vent de les modes i els 
humors del dia. Per altra part, el verlan no 
s’oposa al francès, li ret vassallatge respec-
tuosament, s’hi esmuny per a posar-lo en 
relleu, el posa i l’oposa sense perjudici de 
plantar-lo a la primera ocasió per a fi lar les 
seues metàfores delirants i escarxofar-se en 
una truculència de pescateria.

Segurament als pròxims anys hi haurà 
alguns bons autors aconsellats pels seus 
asses sors de comunicació per a fer-nos, amb 
notes a peu de pàgina, literatura de fi cció 
en verlan, siga en el gènere policíac o en 
el negre. Però s’hauria de saber de seguida 
que aquest verlan estarà petrifi cat pel verí 
de l’escrit granític, estarà desverlanitzat o 
reverlanitzat; serà posat com nou per la cap-
tura de l’escrit, serà un record aplatat dels 
efectes desoxidants de les justes i del rap, 
com la poesia de Villon és un refl ex llunyà 
de les joglaries verbals dels trobadors.

D’altra banda, la qüestió no consisteix 
tant a protegir un verlan inaprehensible 
contra les vexacions d’un francès acadèmic 
que ell mateix no és més que una fi cció. 
El verlan és una de les maneres de parlar 
francès tan legítima (però no més) com 
el francès curial de les admi nistracions, el 
francès literari dels professors d’institut o el 
francès argòtic de Céline i de Jesús la Caille, 
el francès perdut dels diplomàtics o el fran-
cès recargolat vingut d’Àfrica o de les Illes. 

La majoria dels habitants de les ciutats, a 
més de les seues llengües d’origen, parlen 
totes aquestes variants de la llengua local, 
un francès capriciós, volàtil, múltiple. Com 
la majoria dels habitants del país, saben 
adaptar als interlocutors i a les situacions 
maneres de dir que de vegades només tenen 
molt poc en comú. 

El que genera aquesta riquesa lingüística 
no és l’exactitud quimèrica dels afeccionats 
a les ciències pures, sinó tot el contrari: el 
malentès. En la diversitat de les llengües 
restituïda com una inversió del vell mite 
babèlic, no es tracta de castigar els qui hau-
rien transgredit no se sap quina prohibició 
dictada no se sap per què per una divinitat 
esdevinguda ximple o poruga, cosa que no 
havia estat fi ns aleshores. Ben al contrari, és 
aquesta mateixa divinitat la que, orgullosa 
de les audàcies de la seua creació, li envia a 
manera d’homenatge l’instrument genial de 
la trobada que és l’ocasió del malentès: la di-
versitat lingüística. Perquè aquesta divinitat 
arcaica sap molt bé que és el malentès el que 
empenta els homes els uns cap als altres, el 
que excita la seua curiositat, cultiva els seus 
desigs fi ns a tornar-los boigs i introdueix les 
seues frus tracions creatives. És el malentès 
el que fa dels homes una espècie inventiva 
i fràgil, divertida i irrisòria. Mentre que 
les autoritats polítiques contemporànies 
es delecten en el gegantisme devastador 
dels somnis d’unitat humana, les llengües 
se solten en sentit propi, deslligades pels 
seus censors impotents; retroben en l’espai 
intersticial dels suburbis podrits la seua 
plasticitat indefi nida. Sense arribar a les 
gesticulacions d’una o altra llengua imperial 
per a imposar-se en les organitzacions inter-
nacionals i els manuals escolars, les maneres 
de parlar cedeixen a les delícies del dubte 
interpretatiu i a les sirenes del malentès. Les 



33
ciutats dels suburbis són llocs de treball de 
la multiplicitat retrobada en el gaudi de les 
diferències on el malentès esdevé aleshores 
un sistema per a bolcar-se els uns vers els 
altres i conèixer-se en l’estranyesa. 

Traducció d’Antoni Furió

  1. Joc de paraules en francès entre «plaisir du sens» 
(plaer del sentit, com a enteniment o coneixe-
ment) i «plaisir des sens» (plaer dels sentits, de les 
sensacions). (N. del t.)

  2. L’autor al·ludeix a l’ordenança de Villers-Cotte-
rêts, signada per Francesc I el 1539, per la qual 
el francès esdevenia la llengua ofi cial del regne. 
(N. del t.)

  3.  Túnica africana. (N. del t.)
  4.  Poble o aldea perduda de l’interior del Magreb. 

(N. del t.)
  5.  Verlan, inversió de «l’envers», terme que en francès 

designa una forma d’argot i que consisteix en la 
inversió de les síl·labes d’una paraula (l’envers > 
l’en vers > verslen > verlen > verlan). (N. del t.)

  6.  L’autor es refereix al departament 93, Seine-Saint 
Denis, en la regió Ile-de-France. (N. del t.)

  7.  L’espasa d’acadèmic és un símbol dels membres 
d’algunes acadèmies franceses que es lliura en una 
cerimònia solemne, és sufragada mitjançant subs-
cripció per col·legues, alumnes i amics, i es porta 
només en ocasions excepcionals. (N. del t.)



34

La nit del 27 de maig de 2007 Francisco 
Camps es proclamava a l’Hotel Alameda 
Palace de València, davant d’una marea 
d’enfervorits correligionaris, el vencedor 
absolut de les eleccions autonòmiques i 
municipals.1

El PP es quedava quatre anys més a la 
Generalitat i als ajuntaments de les princi-
pals ciutats del país i, també, i per primera 
vegada en democràcia, arramblava amb 
alguns dels feus de les esquerres, considerats 
fi ns aleshores inexpugnables, de l’anomenat 
«cinturó roig» com Paterna o Torrent, a la 
comarca de l’Horta. Els resultats causaren 
una gran consternació en les fi les dels par-
tits adversaris. Al capdavall, a la formació 
conservadora no li havia passat factura ni la 
seua divisió interna, ni els nombrosos casos 
de corrupció que l’afectaven directament, 
ni l’aparició a la seua dreta de Coalició Va -
lenciana2 o, encara, el tràgic accident de la 
línia 1 del metro, imputable per a molts 
a una nefasta gestió que feia temps que 
també feia estralls en l’educació i la sanitat 
pública. El triomf fou generalitzat. Les 
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tensions socials sorgides en molts barris 
de València com a conseqüència d’anys 
d’una política abandonista tampoc no 
varen impedir la victòria històrica de Rita 
Barberá. La regidora s’imposava rotunda-
ment després d’una legislatura d’atacar a 
consciència qualsevol iniciativa ciutadana 
crítica amb la seua més que qüestionable 
gestió, d’anys sense marge pressupostari 
des del qual abordar una llista molt llarga 
de necessitats.3

Atesos els espectaculars resultats obtin-
guts pel PP, així com l’origen més recent 
de la tradició política de la dreta indígena, 
les paraules pronunciades aquella nit per 
Camps potser tenien regust tant de vendetta 
com d’anunci de l’arribada d’un nou règim. 
«Nuestro programa –proclamà contun-
dent– se llama Comunitat Valenciana».4 
Altrament, al parer de l’invicte candidat 
havia guanyat per sempre «una manera 
d’entendre la nostra comunitat: gran líder 
en Espanya [...]. Som valencians, parlem 
valencià i la nostra comunitat és la Comu-
nitat Valenciana [...]»5. El sol fet d’aquesta 
convicció en el caràcter defi nitiu del seu 
triomf hauria d’haver provocat ni que fóra 
el renec d’un sol notable, la ironia amarga 
d’un qualsevol articulista. Ben mirat, de 
la seua declaració es podia deduir que, 
per a ell, la confrontació electoral només 
havia estat, si més no fi ns aquell moment, 

País Valencià: 
paisatge després de la victòria (del PP)



35
un tràmit previ a la imposició per a tota 
l’eternitat d’una determinada concepció 
ideològica i identitària al conjunt de la 
societat valenciana. En el millor dels casos 
descobria quines eren, segons el seu criteri, 
les possibilitats reals de reeiximent dels seus 
principals adversaris: cap ni una. Ningú, 
però, no li va eixir al pas. Ni aquella nit, 
ni l’endemà, ni encara ara molts mesos 
després. Sens dubte, els efectes atordidors 
de la victòria del PP sobre l’staff i les bases de 
les formacions de l’esquerra romanen i ro-
mandran qui sap per quant de temps. No és 
una bona notícia aquesta manca de pols, la 
vehemència amenaçadora d’uns i el silenci 
inquietant dels altres. Possiblement, aquella 
nit s’inicià un llarguíssim cicle marcat per 
l’hegemonia del PP i el seu entorn social 
així com per la lenta disgregació dels partits 
progressistes a causa del seu immobilisme 
orgànic, les seues lluites internes, la deso-
rientació ideològica i el desànim com a 
conseqüència de la manca d’expectatives de 
recuperació del poder. Així les coses, sense 
una dreta liberal, tolerant, valenciana i culta 
a la vista, i sense unes esquerres coherents i 
amb la vocació d’impulsar autèntics canvis 
socials en clau de progrés, el futur del país 
es limita, ara mateix, als contorns d’aquest 
present enganyós i enganyador, que gairebé 
es pot resumir en mitja hora de telenotícies 
de la TVV. 

El cas és que ningú no sap ben bé d’on 
ha ressorgit, com s’ha rearticulat aquest 
nou/vell poder hereu ufanós del nacional-
catolicisme, el classisme, les oligarquies lo-
cals, de l’hispanovalencianisme franquis-
ta que molts creien moribund. Què ha 
passat realment? Quins han estat els motius 
i les causes pels quals la propaganda s’ha 
imposat a unes veritats tan tossudes com 
alhora ingrates?6 

Alguns sociòlegs i politòlegs locals 
s’afanyaren de seguida a atribuir el suport 
massiu al PP als efectes d’un canvi social, 
així com al nivell de desenvolupament ex-
perimentat al país durant els darrers anys. 
L’explicació, però, pot resultar insufi cient 
tot i admetent el seu fons. Els més escèptics 
o desapassionats fi ns i tot li troben totes les 
bondats als canvis anunciats i, encara, no 
donen massa importància a l’hegemonia de 
la dreta al país. Potser ja els va bé aquesta 
imatge fi xa d’una societat que volen igual 
a tantes altres de l’entorn. D’una societat 
que, malgrat alguns preocupants indicis, 
interpreten com a imperfectament avança-
da, culta, lliure i feliç en el context d’una 
democràcia que consideren madura. El lec-
tor suspicaç ja haurà advertit, però, que la 
societat dels valencians no sembla que siga, 
ni de bon tros, tan avançada com voldríem 
i diuen que és; culta: per descomptat que 
no; lliure i feliç, només relativament. Siga 
com vulga, plana també una inquietant 
percepció. La percepció que la democràcia 
al País Valencià, potser més que en cap altre 
lloc de l’Estat espanyol, sembla massa sovint 
tutelada ferrenyament pels vells guardians 
de la ideologia dominant, els mateixos que 
ahir escanyaren una part important dels 
elements més dinàmics del país amb l’ex-
cusa que només així aquest no sucumbiria a 
estranyes transformacions. L’hipotètic canvi 
social, doncs, amb què alguns s’embada-
leixen no sembla haver servit als valencians 
per desempallegar-se d’aquests aplicats in-
quisidors instal·lats a la cúria arquebisbal, a 
les institucions controlades pel PP, als mit-
jans de comunicació o als consells d’admi-
nistració de les empreses amb forts lligams 
amb el poder, ans al contrari. Un canvi so-
cial, doncs, que potser s’ha produït en certa 
manera en direcció cap al passat. Si més no 
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un munt d’exemples avalarien la percepció 
d’una involució, d’un retrocés amb relació 
al poc camí fet entre nosaltres per la men-
talitat democràtica. 

Pertot arreu, avui més que mai, les pràc-
tiques i la cultura política exhibida pel PP 
semblen posseïdes pel ranci esperit de les 
corporacions locals del darrer franquisme. 
Els correligionaris i dirigents d’aquest partit 
s’enyoren i ja no se n’amaguen. Fins i tot 
sembla que aquesta nostàlgia apegalosa és 
capaç d’impregnar-ho tot.7 Es confonen 
sense escàndol les relacions entre el poder 
polític i l’econòmic, entre l’alcalde i el 
constructor, posem per cas. No és estrany 
així que el cobrament de comissions en 
diner negre per part d’alguns càrrecs públics 
siga àmpliament entès com un fet normal. 
Ben sovint així era com habitualment es 
retribuïen els alcaldes del Caudillo la seua 
dedicació pública. D’altra banda, la devas-
tadora especulació urbanística –legitimada 
amb paranys legals i obscures veritats ad-
ministratives– ha fet possible l’enriquiment 
de modestos propietaris que veien com, de 
sobte, terres ermes i fanguissars oblidats 
es revaloraven d’una manera miraculosa. 
Els interessos econòmics, la desinformació 
d’amplis sectors de la població i la manca 
d’una mínima cultura democràtica es do-
nen la mà al llarg i ample del territori. El 
model garanteix benefi cis ràpids i impuni-
tat. De la nit al matí els guanys produeixen 
no només interessants mutacions en els 
comptes bancaris, sinó també en el vocabu-
lari. Així, la corrupció perd el seu signifi cat 
en aquest present i sobtadament esdevé un 
terme antic, d’una altra època de la història 
del país, natural als membres d’una altra 
casta política, la dels socialistes i altres 
espècies semblants. En aquests nous temps 
corrompre ja no és l’acció d’alterar una cosa 

fent-la tornar insana sinó la d’avançar d’un 
grau a un altre superior. 

Certament, només una minoria resulta 
clarament benefi ciada per aquesta loteria 
prodigiosa de l’especulació, les butlletes 
de la qual es venen a la fi nestreta de la 
devastació territorial i paisatgística. Els PAI 
enfronten ací i allà pobles sencers. La cobdí-
cia s’oposa amb força als intents desesperats 
d’unes minories il·lustrades conscients de 
la desfeta. Confl ictes a Riba-roja, Antella, 
Parcent, Guadassuar, Alberic, Pego, Onda-
ra, Fontanars dels Alforins, Albaida, Albalat 
dels Tarongers, Cullera... El preu que s’ha 
de pagar és alt.

La febre de la rajola tampoc no ha fet al 
conjunt d’aquesta societat substancialment 
més rica i moderna. El que és segur és que 
els seus sucosos benefi cis no han retornat 
de manera espectacular a la col·lectivitat en 
forma de més i millors hospitals, d’univer-
sitats de primera línia, de millors escoles, 
d’una poderosa xarxa pública amb l’objec-
tiu de respondre a les necessitats de les per-
sones més desvalgudes, de més recursos 
per a investigar en els camps de la medicina, 
les energies renovables o les biotecnolo-
gies... tant és així, que malgrat el PP i els 
analistes entusiasmats amb la nova Florida 
promesa, els hospitals i les escoles cauen a 
trossos, l’estat de benestar és tan limitat i 
esquifi t com a Jaén o Cartagena, mentre 
els valencians continuen fi gurant entre els 
ciutadans de l’Estat amb les rendes més 
modestes (en termes de PIB per habitant o 
de salaris mitjans: tots els indicadors són 
eloqüents en aquest sentit). És la realitat, 
encara que la propaganda haja aconseguit, 
segons sembla, que una gran majoria 
identifi que la gestió mediocre del PP amb 
l’estampa incerta, i per cert tan antiga, de 
l’hipnòtic, etern, ubèrrim, Levante feliz.8 
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Molts ciutadans estan lluny d’ignorar la 

realitat o de no respectar les lleis, es limiten, 
però, a patir amb una certa resignació la fi -
gura del polític comissionista, sovint també 
nepotista, fi ns i tot la del polític mig anal-
fabet i el seu entorn de personatges sense 
ofi ci ni benefi ci nodrits amb les mamelles 
del pressupost públic. Comptat i debatut, 
cal que algú organitze el tràfi c econòmic 
local i vigile que cada matí els funcionaris 
municipals ocupen el seu lloc. Amb això 
gairebé ja n’hi ha prou per tal que el sistema 
es mantinga, per tal que aquest, amb les 
seues càrregues i obligacions a compartir, 
no els destorbe en la seua pacífi ca rutina 
quotidiana de ciutadans normals. No cal 
moure res, ni fer res, ni a penes llegir el diari. 
Amb anar a votar quan cal ja n’hi ha prou. 
El cas és que després de vàries dècades de 
democràcia les sessions plenàries dels ajun-
taments continuen tenint lloc –llevat que es 
convoque a toc de corneta pels interessats 
d’alguna agressiva banderia– en salons buits 
de ciutadans, els quals s’han quedat a casa 
ignorant o menyspreant el seu dret a inter-
venir en la vida pública. D’altra banda, en 
molts casos són els individus menys adients 
els qui solen formar part de les llistes dels 
partits –en especial els de la dreta– en no po-
ques ciutats del país. L’endogàmia malaltissa 
regnant en totes les formacions polítiques, 
la manca d’una cultura de la participació 
democràtica, la despenalització pública de 
la corrupció com a estímul d’ascens social 
i els apadrinaments més que sospitosos de 
grups d’interès, podrien ser causes, totes 
juntes o per separat, d’aquesta mediocritat 
perillosa de les pedreres d’aspirants a servi-
dors de la societat. 

Ni la febre de la rajola, ni el patriotisme 
fl oralesc, o foralista, dels populars, no han 
pogut evitar tampoc l’empitjorament de 

la qualitat dels serveis públics. La trista 
evidència és que la cornucòpia del ciment 
a alguns els dóna per a adquirir grans cotxes 
i enormes mansions, però, certament no 
arriba per a fer escoles, hospitals i residèn-
cies en la mesura i de la qualitat necessària. 
Tant se val. Amb tantes escoles de pagament 
subvencionades (concertades) i amb tanta 
oferta de mútues sanitàries, l’escola i la 
sanitat pública sembla que ja només són 
un producte de primera necessitat per als 
immigrants i per als desgraciats. Avui per 
poc més d’uns 50 euros mensuals u té dret 
a visitar-se en les confortables consultes mè-
diques de les asseguradores privades, amb 
fi l musical als corredors i infermeres amb 
somriures d’ivori. Per un grapat més d’euros 
els més menuts van a l’escola uniformats i 
s’eviten haver de compartir pupitre amb 
els nous valencians arribats del Senegal, 
l’Equador o el Marroc. Som tan rics, però? 
Això diu que diuen unes mil vegades al dia 
aquests dirigents que pel que sembla ens 
han guiat fi ns als cims de l’abundància i 
el progrés econòmic.9 D’ací uns anys, deia 
González Pons, al món només es parlarà 
dels xinesos i dels valencians. La ciutat 
escorxada retornarà, profetitzà Barberà en 
una ocasió, a l’esplendor del segle XV... Du-
rant unes setmanes corren rius de Moët 
Chandon a les cobertes discretes de les 
embarcacions de luxe amarrades al nou 
port de València... a dues passes de la mar 
promesa de l’America’s Cup, mentre que 
des de fa anys i panys la droga i la misèria 
dominen als carrers del Cabanyal... La dreta 
es deleix assistint a provincianes desfi lades 
de moda... i alguns representants de l’es-
querra també. Un aire ranci s’escola entre 
les escletxes d’aquest país que ens venen 
com ultramodern amb tots els tics d’un 
anunci d’agència de viatges exòtics.
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La veritat, però, és que a molts indrets 

tornen les curses de cambrers sota els om-
brívols passeigs que ens deixà el desenrot-
llisme a canvi d’engolir-se el nostre equilibri 
i el nostre patrimoni; torna a molts llocs la 
moda ritual de casar-se per l’església; torna 
l’entusiasme per la velocitat com si fos ahir 
que encara viatjàvem amb carro i haca. A 
les processons, per darrere i per davant 
dels sants no hi ha ningú. Els bateigs i les 
comunions són de bell nou celebracions de 
luxe. El dia del patró local els empolistrats 
alcaldes i companyia tanquen amb fi lferro 
–imaginari o no– els nous espais VIP habi-
litats als recintes fi rals i controlen l’accés 
als balcons de les places per no haver-se 
de barrejar amb el poble baix que, malgrat 
l’ofensa, gaudeix gustós de l’espectacle del 
poder. Ben mirat, és que potser s’ha desva-
lorat el votant i seu vot? És possible que al 
País Valencià les accions del poder s’hagen 
obtingut en el mercat lliure de la democrà-
cia massa fàcilment, a un preu potser irrisori 
i tot? Almenys les paraules dels dirigents 
triomfants així ens ho podrien fer creure. 
El xativí Alfonso Rus arribà a qualifi car de 
rucs els qui l’havien votat pel fet d’haver-
se cregut les seues absurdes promeses, com 
ara la de fer una platja a la capital de la 
Costera. L’acudit té poca gràcia. Però Rus 
(ara president de la Diputació de València), 
com els passa a molts dels seus companys, 
no sembla importar-li gaire el despropòsit 
i riu a pler, doncs, dels seus electors, no 
en privat, no, sinó en un míting, davant 
de les càmeres, davant d’una multitud de 
seguidors. Paradoxalment, l’elector també 
sembla divertir-se o, si més no, entretenir-se 
amb les gràcies i fets de no pocs dirigents 
del partit governant. El cas és que el PP, 
segons com, és força divertit. L’alcalde de 
Set Aigües, Rafael Zahonero, escapolint-se 

d’obligacions tributàries, organitza caceres 
de moltons a la República exsoviètica del 
Kirguijistan; el fl amant president de la 
Diputació d’Alacant, José Joaquín Ripoll, 
obre les portes del seu partit en un arrava-
tament de generositat a l’exalcalde de Pego, 
Carlos Pascual, Barret, quan estava a punt 
d’ingressar a la presó després d’una llarga i 
sinistra trajectòria com a gestor públic; el 
PP té d’alcalde de la Vila Joiosa un fals met-
ge, José Miguel Llorca Senabre, Chemi, que 
havia falsifi cat el seu títol de metge (però 
que segons el seu partit és un home d’una 
ètica irreprotxable); l’alcalde de Torrevella 
i diputat pel PP Hernández Mateo és capaç 
d’insultar grollerament («Es usted una de 
esas personas a las que se conoce por la 
profesión de su madre») una diputada que 
li recordava la seua implicació en casos de 
corrupció; a l’imputadíssim per delictes 
contra l’administració i frau fi scal, Carlos 
Fabra, ja li ha tocat des de 2004 tres vegades 
la loteria...10 

Torna l’ahir. D’altres coses, moltes, no 
tornen, simplement, perquè mai no ens han 
deixat del tot. Han romàs ací entre nosal-
tres, com un vell i deteriorat monument da-
vant del qual passem cada dia menyspreant 
els perills que amaga. El món de la festa, per 
exemple, siga a València, Algemesí o Alcoi, 
sembla ben conformat amb molts dels seus 
trets més retrògrads, producte, sense dubte, 
de la mentalitat d’una època i del dirigisme 
polític de l’antic règim. A moltes entitats 
festives l’esperit democràtic només se’ls ha 
notat en l’epidermis. Els fallers s’entusias-
men secundant les crides en defensa de la 
valenciania llançades des del PP, o mobilit-
zen amb efi ciència militar els seus efectius 
a petició del cardenal i a major glòria d’un 
acte d’afi rmació religiosa. No obstant això, 
resten muts enfront del clamor contra la 
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guerra d’Iraq o de les tisores malèvoles de 
la censura contra ells mateixos hàbilment 
manejades des del poder. Després d’anys de 
mort el dictador, a penes les manifestacions 
d’alguna petita entitat posa en relleu l’exis-
tència de persones amb una manera diferent 
d’entendre aquest món que, a fi  de comp-
tes, tanta importància té en la confi guració 
de la nostra identitat col·lectiva.11

Al país tampoc no es llig ni es con-
sumeixen en excés productes de caràcter 
cultural. No cal recórrer a l’opinió dels 
investigadors socials per adonar-se’n. Les 
companyies teatrals i els actors de cinema 
emigren, des del poder es margina qual-
sevol realització cultural en la llengua del 
país, des de les institucions se silencien 
deliberadament les obres i les trajectòries 
dels intel·lectuals sospitosos de lesa traïció 
a aquesta valencianía que sempre invoquen 
en el castellà de Victor Pradera, que no el 
d’Antonio Machado... i al Palau de la Mú-
sica dels «molt entesos» sovint s’aplaudeix 
abans d’hora... Amb tot, tenim acadèmies i 
«tinglados» generosament fi nançats amb el 
diner de tothom i comandats per il·lustres 
apologistes de la reacció; fi ns i tot hi ha 
gent impacient per veure la demolició, a 
l’estil talibà, del teatre romà de Sagunt. En 
qualsevol cas la persistent descapitalització 
cultural del país es produeix enmig de la 
indiferència més general.12 

El nostre és també un context mediàtic 
pobre i empobridor, gairebé impenetrable 
a la pluralitat, llastat sovint per la depen-
dència de les subvencions institucionals o 
bé podrit per la manipulació i la censura 
més grollera. La producció informativa-
deformativa de no pocs dels nostres mitjans 
de comunicació, públics o privats, deu 
d’haver contribuït, sens dubte, a la facilitat 
amb què la dreta ha pogut muntar les seues 

veritats i fer-les gairebé de tothom. Un èxit 
tan rotund que, tràgicament, ha dissuadit a 
molts fi ns i tot de començar a pensar. 

Per si no hi hagués prou amb aquest 
clima de precarietat democràtica i moral,, 
les opcions progressistes, a més, han de 
suportar de la transició ençà la violència 
política de l’anticatalanisme o dels grups 
neofeixistes.13 Des del fi nal dels anys 1970 
els atemptats amb bombes de fabricació 
casolana, les amenaces, les interrupcions 
violentes d’actes culturals o trobades de 
caràcter polític, les agressions a persones 
o institucions, les destrosses en propietats 
d’entitats privades o partits d’esquerra, s’han 
succeït de forma ininterrompuda. Mai no hi 
ha hagut detinguts pels fets més importants 
i això independentment de quin fos el color 
dels responsables polítics de la seguretat 
ciutadana. La dreta, amb el seu discurs i les 
seues pràctiques, ha estat en bona part la 
responsable d’aquest ambient de violència. 
Ha arribat a justificar-la en no poques 
situacions, com si fos l’efecte col·lateral, 
inevitable, d’un moviment espontani d’au-
todefensa del poble valencià contra l’amena-
ça de l’imperialisme català i l’existència ma -
teixa del nacionalisme democràtic. La prem-
sa conservadora dissimula el desgavell callant 
o bé magnifi cant i enllumenant potentment 
la violència dels altres, la comesa per un ca-
talanisme ben sovint abstracte. Es minimit-
zen així les fastigoses accions comeses pel 
blaverisme radical i de passada s’aprofi ta per 
criminalitzar una miqueta més la víctima. 
Malauradament, el pitjor d’aquesta situació 
intolerable i angoixant és la resposta feble i 
inefi caç d’una societat civil que cada vega-
da s’assembla més a un simulacre o a una 
caricatura de si mateixa.14

No és fàcil en aquest ambient articular 
una alternativa, defensar unes posicions 
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ideològiques qualssevol contràries al pen-
sament reaccionari, vèncer les inèrcies im-
mobilistes d’una societat en què predomina 
l’individualisme, amb unes oportunitats 
de promoció social limitades i estretament 
controlada per unes elits el prestigi i poder 
de les quals ben sovint depèn d’aliances alie-
nes als interessos directes del país. El talent, 
els valors democràtics, les noves idees, són 
elements que resten marginats en l’àmbit 
boirós d’una estranya perifèria que a penes 
arriba a existir ocasionalment en algun racó 
dels papers públics. I així, una altra societat, 
petita, silenciada, estigmatitzada, composta 
per individus dinàmics i preparats batega 
al marge de l’ofi cial. 

L’escriptor Martí Domínguez i Barbe-
rà descrivia fa ja molt de temps amb una 
metàfora atroç aquest caïnisme practicat i 
inculcat als valencians des del podrit cim de 
la piràmide. «A València –assegurava– cada 
matí passa una dalla i talla tots els caps que 
sobreïxen.» La dalla, ben segur, brandada 
pels de sempre continua cobrant-se els seus 
caps, els dels més preclars i els dels dissi-
dents de l’atonia. Sens dubte altres models, 
altres discursos distints als de la crítica i 
l’esforç, als d’una moral civil implacable 
amb la corrupció, la manipulació o la cen-
sura, connecten més i millor amb una apa-
rent majoria entestada a autoafalagar-se 
estèrilment, a jugar el paper de simular ser 
els millors, sent en realitat no gaire cosa, 
de progressar sense moure’s d’enlloc, d’en-
ganyar-se sobre la pròpia situació en el 
món. Però el fet és que la dreta cavernícola 
valenciana, donpelayista i folklòrica, ha fet 
triomfar la seua pel·lícula de la «ilusión 
valenciana», aquesta gran mentida tan 
llampant –si se’m permet l’acudit– com 
la imatge pop d’unes sueques amb bikini 
passejant-se per les platges de Benidorm... 

aquelles sueques mig nues de Fraga amb 
les quals aconseguí d’entabanar tanta gent, 
fer que molts oblidaren els rigors de la re -
pressió i de la misèria, i fi ns i tot que arri-
baren a creure que el paradís estava ací ma -
teix, a la vora.

Tot recorda l’autocomplaença d’altres 
temps, la grisor d’altres temps, l’odiós món 
d’ahir. 

Com es veu, els grans símbols del fran-
quisme no només estan cisellats a les pedres. 
Per més que alguns s’encaparren, el fran-
quisme està gravat a foc a les mentalitats 
de moltíssims conciutadans i el seu esperit 
caspós es percep llastimosament en no 
poques pràctiques polítiques i socials. Per 
a lliurar-nos-en necessitarem quelcom més 
que una llei o l’apel·lació permanent per 
part d’uns pocs a la vigència, malgrat molts 
altres, de la democràcia; bastant més que 
un eslògan encertat, un crit de cansament o 
la frescor d’una ventada favorable arribada 
des de Madrid. 

Així doncs, Florida o la Campània? Mia-
mi o Nàpols? La realitat o la demagògia? El 
futur o el passat redescobert?

UNA ESQUERRA SENSE POLS 

El veritable canvi i desenvolupament, i no 
aquest simulacre fantasiós que ens volen 
fer engolir a la força, l’haurien d’haver im-
pulsat els partits d’ideologia progressista. 
No només treballant per a convèncer els 
valencians de les bondats dels seus, per cert, 
inconeguts programes enfront d’una dreta 
voraç sinó, també, difonent i madurant les 
idees capaces de possibilitar canvis reals, 
lluitant sense recels per l’articulació d’una 
societat civil crítica i motivada per l’expec-
tativa de veritables i profundes transforma-
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cions. No ha estat així, però. L’esquerra, en 
general, s’ha doblegat durant tots aquests 
darrers anys a les imposicions i capricis 
de la ideologia dominant. Acovardida per 
les exigències i els retrets dels sectors més 
retrògrads de la societat valenciana, no ha 
sabut, ni tan sols, elaborar un discurs efi -
cient i capaç de neutralitzar la permanent 
estrangerització i demonització a la qual 
ha estat sotmesa des de la dreta amb l’ajut 
interessat de mitjans de comunicació com el 
diari Las Provincias o la TVV. Els socialistes, 
sobretot, estan a hores d’ara a punt d’entrar 
en coma –si abans no ho solucionen– a cau-
sa, justament, dels estralls produïts per un 
dels mals que més temien i encara temen: 
el pervers i falaç anticatalanisme. Observant 
moltes de les actituds dels seus dirigents 
enfront dels atacs blavers llançats des del 
PP, solen transmetre la perillosa impressió 
que vagaregen en els àmbits excitats de la 
identitat emocional dels valencians sense 
ruta, sense himne, ni bandera, ni territori... 
perduts en el no-res glacial, condemnats a 
la condició de subalterns, atrapats en les 
pròpies contradiccions, odiats visceral-
ment pels blavers de militància o devoció 
sense cap possibilitat de ser perdonats per 
aquests, odiats i enyorats alhora per valen-
cianistes de tota condició, i sobretot, i tal 
com assenyalaven dades sociològiques molt 
recents, simplement ignorats per molts 
ciutadans...15 

La sospita és que la nit del 27 de maig 
del 2007 la dreta no només va guanyar unes 
eleccions, sinó que va deixar malferides 
unes organitzacions burocratitzades en ex-
cés, dirigides per no pocs incompetents, amb 
escàs prestigi més enllà de les seues afebli-
des òrbites d’infl uència i ideològicament 
desorientades. El desastre ha estat d’unes 
proporcions gegantines i el més greu és que 

arriba després de molts anys d’inoperància, 
de desatendre els signes patents procedents 
de la realitat social.

Tot plegat, els resultats de les darreres 
eleccions legislatives no deixen a les esquer-
res gaire marge per a l’esperança. La victòria 
del PP el proppassat 9 de març fou rotunda 
i això malgrat la presència de candidats de 
prestigi com Maria Teresa Fernández de la 
Vega, o de les crides a la mobilització. Tal 
i com recordava atònit el professor Vicent 
Soler en un article, el PP va obtenir 200.000 
vots més que la suma dels obtinguts pel 
PSPV, EUPV i el Bloc-Iniciativa-Verds.16 Una 
vegada més el partit de Camps ha estat amb 
diferència el vencedor. El mític «cinturó 
roig» sembla haver-se esfumat de la nit al 
dia i els populars guanyen inclús en ciutats 
tan emblemàtiques com la de Gandia, amb 
un Ajuntament, per cert, des de fa anys i 
panys governat per alcaldes socialistes. 

Amb aquest panorama no pocs dirigents 
de l’esquerra senten la temptació de propo-
sar a les seues formacions un gir cap la dreta. 
L’expressen amb la boca petita alhora que 
es lamenten de no haver entès uns canvis 
socials molt i molt profunds. És una actitut 
desalentadora en la mesura que anuncia la 
canonització de l’immobilisme i, per tant, 
la voluntat d’evitar l’autocrítica. 

Així les coses, el PSPV-PSOE, dirigit en-
cara i des de fa mesos a través d’una ges-
tora pel veterà Lerma, continua sense una 
estratègia política vinculada a un discurs 
creïble del i per al País, sense propostes 
engrescadores arrelades a les necessitats de 
l’entorn, paralitzat i mut enfront dels atacs 
de la dreta, com si esperàs potser un mira-
cle, aparentment sense ganes de treballar pel 
triomf atesa la seua secular i suïcida confi -
ança en «canvis de cicle polític» salvadors. A 
les fi les socialistes, amb el feixuc llast d’una 
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estructura laberíntica i resclosida encara 
es premien els actius més desgastats i es fa 
callar –potser en aplicació conscient de la 
teoria de la dalla de Martí Domínguez– els 
membres més qualifi cats. La desfeta històri-
ca que ha patit, amb seqüeles tan amargues 
com el vergonyós i poc esclarit regicidi del 
seu darrer secretari general, Joan Ignasi Pla, 
hauria d’haver suposat un revulsiu, l’esclat 
d’una revolució interna amb l’objectiu d’ar-
rabassar a la dreta reaccionària la iniciativa 
de construir el país dels valencians i esde-
venir de nou una opció atractiva de govern. 
Les primeres temptacions, però, sembla que 
van justament en sentit contrari. Molts vol-
dran fer els impossibles per assemblar-se al 
guanyador si cal fi ns al punt de confondre’s 
amb ell. No mancaran, encara, veus des de 
la dreta que els animen cínicament a donar 
aquest pas cap a la zona del transformisme 
ideològic en pro, és clar, dels interessos 
generals, això és, els d’ells, els de tots. La 
dissimulació, però, en aquest cas, està con-
demnada al fracàs. No hi ha camufl atge que 
oculte la llebre espantada de la tècnica i la 
fam embogida del gran depredador. Madrid 
ho arreglarà... i de moment, Madrid ja ha 
començat a maniobrar en allò que sembla 
un intent seriós d’endreçar el desgavell. El 
primer pas, potser més decisiu del que puga 
semblar ara mateix, ha estat destituir Joan 
Lerma com a portaveu del Senat. 

A l’esquerra dels socialistes les coses no 
van molt millor. Sens dubte, el fracàs del 
Compromís posava en relleu que la cam-
panya s’havia muntat al voltant d’unes pro-
postes ben sovint allunyades de la realitat, 
de vegades amarades d’un folklorisme polí-
tic gairebé insultant per al votant d’esquerra 
intel·ligent. La divisió i la desconfi ança 
entre els partits membres, sobretot entre el 
Bloc i Esquerra Unida, tal i com el mateix 

Joan Ribó reconeixia en un article, tingué 
unes conseqüències nefastes.17 De moment, 
i això després de quasi un any de les elec-
cions, la coalició pràcticament sembla que 
només s’ha dedicat a escalfar-se de valent 
internament, a combatre’s a si mateixa en 
el camp de batalla del grup parlamentari 
de les Corts. Una guerra civil que Esquerra 
Unida, tutelada amb mà de ferro per un PC 
insòlit, ja ha pagat amb una escissió que a 
la curta ha de resultar letal. De moment, el 
9-M la coalició perdia el seu escó a Madrid 
en un clima de desfeta generalitzada a tot 
l’Estat, mentre l’escindida Isaura Navarro 
no aconseguia, com era més que previsible, 
alçar un gat del rabo.

El minoritari ecologisme local o el na -
cionalisme més incontaminat tampoc no 
sembla que puguen redimir, ni avui ni des-
pús-demà, dels efectes perversos d’una pri-
macia del PP que està resultant del tot asfi -
xiant. El país, però, té recursos, possibili-
tats, gent preparada per a donar un autèntic 
salt cap endavant i situar-se en l’esfera de les 
regions europees més avançades. 

Amb tot i això, i a fi  de sobreposar-se a 
la paràlisi i al pessimisme, caldrà fer molt 
més que capfi car-se en com guanyar unes 
eleccions. Com a mínim, i més enllà de la 
retòrica fatigant i vanament enganyadora 
d’alguns vells dirigents, s’hauran de repen-
sar les maneres de fer política, les organitza-
cions, les estratègies, els missatges, s’hauran 
de prestigiar les organitzacions posant al 
capdavant nous líders amb conviccions, fer 
front a la demagògia de la dreta sense por, 
sense necessitat d’haver-se de convertir for-
çosament en esclaus de la lògica electoral. 
Caldrà teixir aliances i complicitats estra-
tègiques amb els nous moviments socials, 
amb tot l’arc de les opcions progressistes, 
contribuir decisivament a la regeneració 
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d’una societat civil escleròtica. Al capda-
vall, fer per no oblidar, aquell pensament 
de Joan Fuster segons el qual tota política 
que no fem nosaltres, ens la faran contra 
nosaltres. 

  1. Contra tot pronòstic, el resultat obtingut per Camps 
fou espectacular. El 53,28 % dels electors valen-
cians votaren PP enfront d’un 34,3 % que prefe-
riren els socialistes. Altrament, la coalició Com-
promís pel País Valencià, principalment formada 
pel Bloc i per Esquerra Unida del País Valencià, 
obtenia el 8 % dels vots. Aquest percentatge era 
dos punts inferior al que varen obtenir totes dues 
formacions quatre anys abans presentant-se per 
separat. 

  2. El PP, a còpia de fer seu el discurs anticatalanista, 
ha acabat xuclant-se com un ou Coalició Valen-
ciana i Unió Valenciana. La primera, liderada per 
l’exfalangista Juan García Sentandreu, només 
obtingué un 0,7 % dels vots mentre que l’històric 
partit de González Lizondo obtenia un encara més 
exigu 0,5%. El tall de les emissions de TV3 al País 
Valencià, les constants apel·lacions als perills d’un 
tripartit catalanista al capdavant de la Generalitat 
o l’exhibició permanent d’un «valencianisme» 
sentimental han format part d’aquesta estratègia 
reeixida de parasització del blaverisme polític. El 
6 de maig de 2007, en plena campanya i en el 
simbòlic lloc de l’ermita de Sant Jordi d’El Puig, 
Camps declarava: «Proclamo que todo el valencia-
nismo político y todo el sentimiento valencianista 
se encuentra hoy en el PP». 

  3. Barberá guanyà per majoria absoluta en tots els 
districtes de la ciutat. El PP duia temps engreixant 
a consciència la seua maquinària de propaganda 
institucional i aconseguí vendre com a bons i de 
tots els valencians suposats èxits de la seua gestió, 
com ara la Copa de l’Amèrica, o il·lusionar amb 
promeses com la de construir un circuit urbà de 
Fórmula 1. Actuà també amb contundència contra 
qualsevol intent de contestació ciutadana. Cal 
dir, però, que la infl uència i força dels col·lectius 
que se li enfrontaren –tots inconnexos entre si– 
sempre fou molt inferior a la presència mediàtica 
que tingueren i que històricament han tingut a la 
ciutat. Prova d’aquesta feblesa han estat els resultats 
electorals o la facilitat amb què han entrat no pocs 
militants i simpatitzants del PP dins d’aquestes 

entitats amb intencions ben òbvies. Així mateix, 
els moviments de reivindicació veïnal, malgrat 
alguns intents, han estat incapaços d’articular un 
moviment més ampli o d’engegar una política de 
comunicació efi caç. Sens dubte, Barberá ha sabut 
aprofi tar aquests dèfi cits. Finalment, els socialistes 
amb una llista pactada amb el Bloc es quedaren 
amb els mateixos regidors de l’anterior legislatura 
mentre que Esquerra Unida (EU), que rebutjà 
el pacte amb els nacionalistes, es quedà sense 
representació municipal per primera vegada en la 
democràcia. 

  4. Curiosament, tal com recorda Vicent Bello a La Pesta 
Blava (Ed. 3i4, 1988), Lizondo s’hauria manifestat 
el 1987 en termes molt semblants durant la consti-
tució de la nova corporació municipal de València. 
La seua companya Dolores García Broch també 
hauria dit pocs dies abans que el programa d’UV 
estava contingut en «el texto del himno regional». 
Bello advertia de la similitud d’aquests raonaments 
amb els del dictador Mussolini. Seguint Roger 
Bourderon i les comparacions que aquest fa entre el 
PNF italià, l’NSDAP alemany i la Falange Española, 
l’autor recordava com un tret compartit per tots tres 
«l’absència de programa i completa circumstancia-
litat i mal·leabilitat dels esbossos que realitzen».

  5. El 27 de juny de 2007, el sociòleg Gil-Manuel 
Hernàndez analitzava al Levante, en un article 
titulat «Del blaverisme al globalisme», les causes 
dels resultats del PP. Per a Gil-Manuel la dreta ha 
aconseguit donar forma a una incipient identitat 
valenciana en clau globalista, «una nova identitat 
que proclama l’orgull de la valencianitat, però no en 
la forma de l’antic renec blaver, sinó a través de la 
projecció a Espanya i el món avançat a partir d’una 
política de grans esdeveniments espectaculars». En 
canvi, l’esquerra, que en plena batalla de València 
hauria «mossegat l’ham de l’antiblaverisme, sense 
cohesionar una alternativa per al país», a hores d’ara 
sembla presa «d’un antiglobalisme de via estreta, 
que identifi ca globalització amb neoliberalisme o 
amb dictadura del capital, renunciant a generar la 
seua pròpia proposta social, econòmica i identità-
ria, però, en clau globalista, és a dir, reorganitzant 
la defensa democràtica del propi territori en el 
marc de la globalització real, no de la imaginada 
o rebutjada». Per al sociòleg, una vegada més les 
forces progressistes s’han quedat fora de joc, sense 
poder donar respostes «als canvis estructurals 
esdevinguts a la societat valenciana, renovant els 
seus diagnòstics, els seus líders, els seus discursos i 
les seues propostes».
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  6. Al fi nal d’abril de 2007 un grup format per 20 pro-

fessors i recolzat per cinc universitats públiques 
i la Cardenal Herrera-CEU creava l’observatori 
Verifi car.net a fi  de denunciar la «política fi cció» i 
fomentar l’esperit crític. La iniciativa fou presenta-
da el 20 d’abril a la Universitat Jaume I de Castelló 
per l’investigador J. A. Piqueras. Aquest destacà el 
«segrest de la realitat» per part del PP practicat a 
través de mitjans públics de comunicació com Ca-
nal 9. El primer informe d’aquest fòrum d’opinió 
destapà fi ns a 100 mentides o promeses incompli-
des per part dels dirigents populars. En diferents 
moments Camps va arribar a prometre, a més de 
quantitats fantàstiques de diners per a diferents 
activitats, la construcció de 100.000 VPO, 15.000 
actuacions en habitatges de lloguer, 5.000 llocs 
de treball en hospitals, un salari per a estudiants 
en l’atur o extensions d’escoles d’idiomes en cada 
municipi. No cal dir que cap d’aquestes promeses 
s’han acomplit ni s’acompliran i això malgrat el 
recolzament electoral obtingut. 

  7. El PP no s’ha conformat a combatre radicalment 
qualsevol intent de recuperació de la memòria dels 
vençuts, com il·lustra la polèmica en 2006 per les 
fosses del cementeri de València o les reiterades 
resistències a l’acompliment de la llei de la Memò-
ria Històrica. Barberá ha anat més enllà atribuint 
–amb l’ajut de Las Provincias– a la voluntat del 
darrer alcalde franquista, Miguel Ramón Izquierdo 
(València, 1919-2007), la recuperació del Túria per 
a la ciutat. En realitat aquesta fou una reivindicació 
del moviment veïnal mobilitzat precisament per 
a impedir que l’administració convertís el llit del 
riu en una carretera. No ha estat un cas anecdòtic. 
D’alguna manera, l’alcaldessa rehabilita sempre 
que pot la gestió municipal de la darrera corpo-
ració franquista alhora que ignora l’existència 
dels primers ajuntaments democràtics governats 
per les esquerres. La maniobra, òbviament, no té 
res d’innocent. Qui també s’ha mostrat nostàlgic 
amb l’antic règim ha estat l’alcalde d’Alacant, Díaz 
Alperi. El regidor impedí que prosperàs la iniciativa 
dels socialistes –presentada en el ple municipal del 
22 de febrer de 2007– de retirar al general Franco la 
Medalla de la Ciutat i la condició de fi ll predilecte 
en aplicació de la nova llei. 

  8. La mitjana de valencians que es troben en el llindar de 
la pobresa és semblant a la de la resta de comunitats 
autònomes. No obstant això, no deixa de contras-
tar la realitat de les dades amb el to triomfalista i 
fantasiós dels discursos del PP. Segons un estudi 
encarregat per l’Ajuntament de València a Edis, 

fi ltrat a l’opinió pública pel PSPV, la capital del país 
comptava amb quasi un 20 % de ciutadans pobres 
o, el que és mateix, amb 138.500 persones amb 
ingressos inferiors a 357 euros al mes. L’informe 
desvelava que aquestes persones preferien acudir als 
serveis assistencials de la Creu Roja abans que no 
pas als municipals. Segons els socialistes, entre 2001 
i 2004 la reducció per habitant de diners destinats 
a polítiques socials fou de fi ns a un 63,71 %. Tot i 
això, en març de 2006 València feu d’amfi triona de 
l’Aliança Mundial de les Ciutats contra la Pobresa, 
amb gran alegria de l’alcaldessa, que es va prendre 
la reunió com si es tractàs d’un gran esdeveniment 
més. 

  9. Segons dades de l’INE durant 2007 la creació d’em-
preses caigué al país un 8’2 % i es tancaren un 46% 
més que en 2006. Una tendència generalitzada a tot 
Espanya com a conseqüència, segons els experts, 
de la crisi fi nancera i immobiliària. 

10. Carlos Fabra fi ns ara s’ha anat defensant de totes les 
imputacions amb evasives i fugides cap endavant, 
i canvis reiterats de fi scals i jutges... El 28 de maig 
de 2007, durant la roda de premsa que donà per 
a valorar els resultats electorals a Castelló, feia una 
de les seues declaracions més desafortunades. El 
polític assegurà que «el judici popular» a què l’havia 
sotmès el PSPV, a ell i el PP, ja s’havia celebrat amb el 
resultat d’una absolució «con un sobresaliente cum 
laude». El llavors ministre socialista, Jordi Sevilla, 
en declaracions a RNE contestà que «las urnas dan o 
quitan el puesto representativo que tienen, pero no 
borran las acusaciones, ni borran las sospechas, eso 
se tendrá que ir dirimiendo en los tribunales». 

11. Els darrers anys, les falles han patit com mai la cen-
sura per part de la Junta Central Fallera, totalment 
controlada pel PP. Així mateix, i en el context d’una 
legislatura calenta com fou la de 2001-2004, Bar-
berá no va tenir inconvenient d’excitar els ànims 
del món de la festa amb intencions clarament 
polítiques. En 2006, coincident amb el creixent 
malestar ciutadà a causa dels efectes d’una descon-
trolada gegantització de la festa, una jove d’extrema 
dreta cremà el remat de la falla de l’Ajuntament. 
Sense saber encara qui havia estat el responsable, 
l’alcaldessa aprofi tà per a fer una defensa radical de 
la festa i qualifi car l’incident com un atac dictato -
rial, nazi, i contra la democràcia. La seua ambigüi-
tat a l’hora d’assenyalar els culpables no era ni de 
bon tros innocent. En 2007 intentà també posar els 
fallers en contra del Govern de Zapatero acusant-lo 
de l’aplicació de la nova normativa europea sobre 
l’ús de la pólvora per part dels menors de 12 anys. 
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Barberá considerà que la nova normativa, recolzada 
pel seu partit a Europa malgrat considerar-la massa 
tova i tot, anava en contra de l’esperit fester dels 
més menuts. 

 Per la seua banda, les resistències a la modernització 
i democratització, per exemple, en l’àmbit dels 
Moros i Cristians s’han evidenciat sobretot a l’hora 
d’afavorir la integració de ple dret de la dona en la 
festa. En 2006 elements del PP i de l’església d’Alcoi 
s’oposaren a la possibilitat que una xiqueta de set 
anys representàs el paper de Sant Jordiet. També 
s’ha desfermat la polèmica davant les intencions 
d’algunes dones de formar part com a membres 
de fi laes masculines. 

12. Resulta signifi catiu que un sondeig de la Conselleria 
d’Educació donat a conèixer pel Levante, el 5 de 
gener de 2008, desvelàs que els estudiants de Va-
lència coneixien més Nino Bravo que Joan Fuster. 
El fet és molt coherent amb l’ambient cultural del 
país, i això sense ànim d’ofendre el malaurat artista 
d’Aielo. Les estadístiques donen un perfi l molt baix 
pel que fa als hàbits culturals i de lectura dels valen-
cians. Un estudi de l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) publicat en desembre de 2007 assegurava que 
fi ns un 54,9 % dels valencians no havia assistit a 
cap esdeveniment o lloc d’interès cultural durant 
tot 2006. Potser algú es consolarà de saber que és 
un percentatge només un punt inferior a la mitjana 
estatal. Altrament, un informe de la Federación de 
Gremios de Editores de España, de febrer de 2008, 
posava en relleu que el País Valencià era una de 
les 10 autonomies en què durant 2007 va baixar 
l’índex de lectura. A més, els valencians estaven un 
1,8 % per sota de la taxa mitjana d’hàbits lectors, 
situada en un 56,9 %. Només un de cada quatre 
valencians és usuari d’alguna biblioteca.

13. Darrerament s’ha produït una escalada de la violèn-
cia blavera no només al cap i casal sinó també a 
molts altres indrets del país. En molt poc temps 
de diferència, les seus del Bloc i d’ERPV a la ciutat 
de València han estat objectiu de les bombes. El 
local del Bloc fou atacat el 9 d’octubre de 2007 i 
el dels republicans el 29 de novembre. Altrament, 
el 16 de desembre d’aquell any elements vinculats 
al GAV agredien a un grup de persones reunides al 
Casal Jaume I de Sueca. Membres d’aquest grup 
participaren també, entre altres, en els agressius 
boicots el 30 de setembre de 2007 a l’exposició 
commemorativa de la fundació de l’IEC al rectorat 
de la Universitat de València, i el 26 de gener de 
2008 en un acte a la seu de l’STEPV de la capital en 
el qual participaven diputats d’ERPV. El GAV (amb 

alguns dels seus afi liats condemnats a penes de 
presó per estralls contra béns d’Acció Cultural del 
País Valencià) ha incrementat notablement durant 
els darrers quatre anys les seus accions violentes. 
Malgrat tot, l’entitat –estretament vinculada en 
aquest moments a Coalició Valenciana– rep el 
suport econòmic de l’Ajuntament de València, 
i participa a través de les seues joventuts (que 
sovint signen els atacs) en l’Expojove, la fi ra de 
Nadal organitzada per l’Ajuntament del PP. Han 
estat atacades i amenaçades seus de partits, l’edifi ci 
Octubre, entitats culturals, Ca Revolta, la Llibreria 
de la Universitat...

 Val a dir també que fi ns al moment, i pel que fa so-
bretot als incidents més greus, no hi hagut encara 
cap detenció com tampoc no n’hi hagué mai en 
relació a les bombes contra Joan Fuster, Manuel 
Sanchis Guarner o Josep Lluís Albiñana. Una 
perillosa impunitat.

14. Al País Valencià també s’han incrementat les agres-
sions violentes amb segell neonazi. El 14 de febrer 
de 2008 es presentava a València la plataforma 
Acció Popular contra la Impunitat. L’entitat apro -
fi tava per denunciar la l’absoluta passivitat dels jut-
ges valencians envers la violència ultra i la manca 
d’empatia i solidaritat de la Delegació del Govern, 
representada en aquell moment pel socialista An-
toni Bernabé, amb les víctimes. 

15. Una informació apareguda en el Levante el 31 de 
gener de 2008, signada pel periodista Pere Ros-
toll, advertia de l’existència d’un informe de la 
direcció federal del PSOE segons el qual s’admetia 
«la situación de encefalograma casi plano en el que 
està sumido el PSPV» i on es reconeixia l’existència 
d’una «sensación generalizada de que la formación, 
actualmente regida por una gestora tras la dimisión 
de Joan Ignasi Pla, no es capaz de defender los 
intereses de la Comunidad Valenciana». Segons 
les dades de l’informe, el més greu de la situació 
dels socialistes valencians no era el deteriorament 
de la seua imatge pública sinó una pèrdua encara 
més gran de suport social, fi ns i tot un canvi d’ori-
entació electoral encarat a donar el vot a una altra 
força de caràcter moderat amb un cert component 
nacionalista.

16. «Politòlegs en acció», per Vicent Soler, catedràtic 
d’Economia de la Universitat de València i ex-
dirigent del PSPV, diari Levante, 14 de març de 
2008.

17. «L’electorat no té la culpa», per Joan Ribó, membre 
del Consell Polític d’Esquerra Unida, diari Levante, 
1 de juny de 2007.
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Comunicació i poder

PRESENTACIÓ

L’ús polític de les comunicacions, l’adoctrinament i la propaganda a través dels mitjans de comunicació 
al servei del poder, no són un invent recent. El control del camp semàntic en què es mouen els ciutadans, 
la defi nició dels grans temes de debat, la difusió d’ideologia, forma part del conjunt dels recursos de què 
s’ha servit secularment el poder per afermar-se i desplegar el seu domini. Els règims totalitaris van fer 
un ús abassegador dels moderns mitjans de comunicació, i això va ser, més enllà de la pura violència, 
una de les condicions estratègiques del seu èxit.

Ara tot és més subtil. La propaganda directa i barroera, o més sofi sticada, té, sens dubte, el seu 
espai, i de vegades reapareix amb força. Però les relacions entre poder i comunicació s’han fet molt més 
complexes. Seria un error simplifi car aquesta qüestió i reduir-la a termes instrumentals, amb un centre 
que mouria peons que manipularien una ciutadania passiva.

Ara bé, tot i la complexitat i la pluralitat d’actors, hom pot observar un seguit de moviments i de 
processos realment preocupants en un camp especialment sensible. Perquè la llibertat d’informació, la 
qualitat del sistema de comunicació, és un element clau de l’equilibri precari en què subsisteix una 
ciutadania lliure en un marc democràtic. També en un context democràtic assistim a una confusió in-
quietant entre poder i comunicació, a una invasió despietada de competències i atribucions i a operacions 
de tota mena que sovint desemboquen en una concentració abusiva de poder. Les declaracions de drets, 
les Constitucions i les lleis diuen una cosa, parlen de dret a rebre una informació veraç, contrastada, 
plural. Posen l’accent en la llibertat d’informació i d’expressió, com una de les garanties evidents de la 
democràcia. Però la realitat va per un altre camí, mostra perfi ls molt més tèrbols.

Les operacions polítiques són avui operacions mediàtiques. Els grups de comunicació condicionen la 
política dels partits i dels Parlaments, quan no decideixen qui ha de dirigir un partit o quina política 
ha de fer. I és que a més del poder polític, és molt el que hi ha en joc: un camp fabulós de negoci, atès el 
volum que mou a hores d’ara el vast continent multimèdia dels mitjans de comunicació i la indústria 
de l’entreteniment. En contrapartida, des del sector polític s’orienta, s’organitza l’espai de comunicació, 
s’intenta afaiçonar i es negocia, amb grups de poder econòmic, i no tant amb els representants legítims 
dels ciutadans. Els quals n’han de patir les conseqüències, com quan es fa una determinada distribució de 
les freqüències radioelètriques, dels canals de TDT, o es tanquen repetidors. El marge de maniobra per a 
l’arbitrarietat, l’abús i el frau als ciutadans és enorme, es troba en sintonia amb tendències internacionals 
consistents (Berlusconi, Murdoch, etc.) i és una veritable amenaça.

Vet ací un dels reptes realment cabdals de la qualitat de la democràcia, sobre el qual cal refl exionar. 
I amb l’afegit central, en el nostre cas, del component lingüístic i cultural de les grans maniobres i ope-
racions. Literalment, ens hi juguem el futur.
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CULTURA I COMUNICACIÓ: 
L’ESFERA DE LA PRODUCCIÓ 

SIMBÒLICA

La refl exió sobre la comunicació social des 
de la universitat és relativament recent, 
pròpia del segle XX,1 però la força de la 
comunicació de masses ha atorgat un gran 
protagonisme a la recerca sobre les indústri-
es de la comunicació i les seves complexes 
relacions amb l’economia, la política i la 
cultura. Les aproximacions a la comunica-
ció moderna s’han fet des de l’economia, 
la politologia o la sociologia, però també 
des de la lingüística o la fi losofi a, i això ha 
abonat una gran diversitat d’enfocaments 
en l’anàlisi de les formes de comunicació 
humana moderna. Hi ha, efectivament, 
moltes propostes de defi nicions de comu-
nicació en funció de la perspectiva teòrica o 
metodològica. Partint d’una refl exió de base 
fi losòfi ca, i amb voluntat de comprensió 
històrica, amb el professor Joan Manuel 
Tresserras hem defi nit la comunicació com 
«l’espai de mediació entre l’experiència 
i la consciència».2 Qualsevol acte de co-
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Enric Marín

Enric Marín i Otto és professor al departament de Pe-
riodisme de la Facultat de Ciències de la Informació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat 
Secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat 
de Catalunya (2004-2006).

municació que podem imaginar, des de la 
comunicació epistolar telemàtica a la pro-
ducció d’un informatiu televisiu o el mateix 
pensament introspectiu, el podem entendre 
com la connexió d’alguna experiència amb 
la consciència. Les experiències vitals indi-
viduals o col·lectives són metabolitzades 
per la consciència humana en la mesura que 
alguna mediació comunicativa les fa prò-
ximes, tangibles i intel·ligibles. Entendre 
la comunicació humana d’aquesta manera 
obre les portes a la comprensió de la relació 
íntima entre comunicació i poder. Efectiva-
ment, qualsevol estratègia política ha tenir 
en compte l’espai de mediació comunica-
tiva. De fet, les formes de control polític 
més efi cients són les que actuen sobre les 
diverses formes de mediació comunicativa 
per tal d’incidir indirectament sobre la 
consciència individual i col·lectiva. I no es 
tracta, només, d’intervenir en la circulació 
i el contingut de la informació. La forma 
més subtil de condicionar la consciència 
és des del control dels llenguatges socials. 
Aquest és un dels escenaris prioritaris de 
les lluites pel poder al llarg de la història: el 
control dels llenguatges socials. És a dir, 
el control de les gramàtiques de les diferents 
formes socials de producció de sentit i de la 
construcció de les imatges del món.

El concepte de comunicació està vincu-
lat a un altre concepte tan obert com el de 
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espai singular de comunicació social, com 
un ecosistema comunicatiu.6 

Partint, doncs, de la defi nició de cultura 
com a producció simbòlica, tot acte de 
producció cultural és un exercici de crea-
tivitat; és a dir, de producció elaborada i 
conscient de sentit. La cultura és creativitat, 
però també és identitat i, en el context de la 
cultura de masses, indústria. I una indústria 
en creixement constant. Reduir l’àmbit de 
la cultura a l’excel·lència creativa amb vo-
cació minoritària és buidar-la de potencial 
transformador. De fet, aquesta perspectiva 
elitista té les seves arrels històriques en l’ar-
rencada de la modernitat de l’Europa bar-
roca del segle XVII. És a dir, en un context 
marcat per la sofi sticació de la cultura mo-
nàrquica, aristocràtica i eclesiàstica. I tam-
bé pel menyspreu envers la cultura popu-
lar. La cultura aristocràtica era espectacle i 
distinció social: en tant que dispositiu de 
poder en una societat tan fortament polarit-
zada, la cultura aristocràtica tenia la missió 
de reforçar, evidenciar i «naturalitzar» les 
diferències socials. És a dir, era palanca de 
poder. Fins a l’eclosió de les revolucions 
democràtiques dels segles XVIII i XIX, no 
es fa majoritària una noció de cultura en 
la qual el coneixement i el plaer estètic són 
considerats com un bé a compartir, alhora 
que instrument de superació social. Però 
l’imaginari individual i col·lectiu encara 
continua presoner de criteris restrictius, pel 
que fa a la representació del món cultural. 
Fins i tot en un país com Catalunya, en 
què la cultura és un recurs bàsic del model 
econòmic i de la projecció de la identitat, 
el debat polític difícilment prioritza els 
temes relacionats amb la cultura. Ningú no 
ho confessa obertament, però, com en les 
societats preindustrials, la cultura sovint és 
considerada un complement polític. Per a 

cultura. Raymond Williams3 ja advertia que 
el substantiu cultura és una de les dues o tres 
paraules més complicades i polisèmiques de 
la llengua anglesa. Tot procurant delimitar 
el concepte, Williams fa tres propostes al-
ternatives i, en part, complementàries. En 
primer lloc, el terme cultura faria referència 
a «l’obra i a la pràctica intel·lectual, i espe-
cialment a l’obra artística». En segon lloc, 
cultura és gairebé sinònim de «civilització», 
i faria referència a «un procés general de 
desenvolupament espiritual, estètic i intel-
lectual» propi d’un grup social. D’acord 
amb aquesta segona possibilitat, parlem 
de cultura catalana, francesa o aborigen. 
La darrera possibilitat l’identifi ca amb una 
manera global de viure i d’ésser al món. És 
la que més s’apropa a l’oposició natura/cul-
tura, en la qual la dimensió cultural abasta 
la globalitat dels processos de transformació 
de la natura.

La cultura és el recurs humà més sin-
gular. En la seva interpretació del procés 
històric d’humanització, i parlant de la 
capacitat d’adaptació dels humans al medi 
natural, V. Gordon Childe4 contraposava 
l’evolució orgànica i el progrés cultural. 
És a dir, contraposava l’herència biològica 
i l’herència cultural per destacar el paper 
preeminent de la segona. L’acumulació i 
la sedimentació de coneixement col·lectiu 
és la gran palanca del progrés humà. De 
manera que producció de sentit, llenguatge, 
experiència traduïda en informació i me-
mòria són dispositiu bàsic de tota tradició 
cultural. En aquesta línia,5 hem defi nit la 
diversitat nacional com un punt de trobada 
entre la «història natural» i la «història social». 
La diversitat cultural remet, en darrera ins-
tància, a la diversitat dels ecosistemes natu-
rals. Aquesta perspectiva és a la base de la 
consideració de la realitat nacional com un 
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alguns, ni això; només és un luxe prescin-
dible. Però, de fet, al llarg del segle passat 
la comunicació i la cultura van esdevenir 
un sector industrial de referència. Les in-
dústries de la cultura i de la comunicació 
han esdevingut sector econòmic en expan-
sió continuada. I també espai privilegiat 
i estratègic en la disputa de l’hegemonia 
ideològica i política. Una part dels errors 
històrics de les esquerres tenen a veure amb 
la difi cultat per a entendre la signifi cació 
històrica de les indústries culturals en un 
sentit ampli. A banda del citat Raymond 
Williams, un dels autors que ha desenvo-
lupat una visió més matisada i contrastada 
ha estat Jesús Martín-Barbero. Destaco un 
fragment d’un dels seus llibres de referència, 
De los medios a las mediaciones:7

Les masses volien treball, salut, educació i 
diversió. Però no podien reivindicar el seu 
dret a aquests bens sense massifi car-ho tot. 
Revolució de les expectatives, la massifi cació 
posava al descobert la seva paradoxa: en la 
integració es bressolava la subversió. La 
massifi cació signifi cava simultàniament, i 
amb la mateixa intensitat, la integració de 
les classes populars a la societat i l’acceptació 
per part d’aquesta del dret de les masses, de 
tothom, als bens i serveis que fi ns aquell 
moment havien estat el privilegi d’un pocs. 
I això la societat no ho podia acceptar sense 
transformar-se molt profundament. Però 
aquesta transformació no va prendre ni els 
trets ni la direcció esperada pels revolucio-
naris, i llavors aquests varen pensar que no 
s’havia produït cap transformació. 

En aquest fragment es condensa una 
visió de la història de la cultura i la comu-
nicació que signifi ca una certa correcció 
d’alguns postulats de l’Escola de Frankfurt. 

Forçant l’argument, podríem dir que en la 
perspectiva de Martín-Barbero hi ha més 
Benjamin que Adorno. Com podem for-
mular aquesta interpretació d’una manera 
esquemàtica? Quines polítiques culturals 
progressistes es poden apuntar?

COMUNICACIÓ DE MASSES 
I POLÍTIQUES CULTURALS

La cultura de masses i la comunicació de 
masses són una conquesta democràtica que 
delimita un espai transversal de contrast 
i confrontació d’idees, imatges i valors. 
Abandonant prejudicis elitistes, cal reco-
nèixer, per altra banda, que hi ha magnífi -
ques expressions de cultura de masses, de 
la mateixa manera que hi ha mostres de la 
mal anomenada alta cultura perfectament 
prescindibles. Més que pensar en la falsa 
oposició cultura de masses/alta cultura, 
cal garantir una relació creativa entre in-
novació i cultura popular tradicional, entre 
modernitat i tradició. I entre cultura local 
i cultura global.

En conseqüència, una política cultural 
democràtica no es pot limitar a donar prio-
ritat a la cultura entesa només com a espec-
tacle. La cultura moderna ha de desbordar 
la lògica del despotisme il·lustrat i esdeve-
nir espai social de participació. El millor 
espectador cultural és aquell que coneix la 
gramàtica de la producció de sentit. De fet, 
sense la socialització dels llenguatges artís-
tics i científi cs no és possible fer emergir 
el potencial de creativitat social i civisme 
democràtic contingut en el ferment cultu-
ral. Així doncs, una concepció moderna i 
transversal de les polítiques culturals estén 
la seva mirada des de l’escola fi ns a les co-
municacions electròniques, passant per les 
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arts i l’audiovisual. I tot això, en un context 
de mutació social accelerada en el qual es 
combinen el trànsit a la societat informacio-
nal 

8 i el nou estadi de mundialització que 
anomenem globalització.

Aquesta concepció transversal de les 
polítiques culturals i comunicatives podria 
permetre superar alguns dels prejudicis que, 
al meu entendre, han actuat i actuen com a 
llast en aquest camp. Recollint algunes de 
les consideracions fetes fi ns aquí, els po -
dríem agrupar en tres blocs:

1. Oposició entre alta i baixa cultura. 
Aquesta distinció remet a la històrica con-
traposició entre cultura popular i cultura 
d’elit. L’eclosió de la cultura industrial o de 
masses ja va suposar una primera modifi ca-
ció dràstica del paisatge cultural. La cultura 
de masses és cultura popular de penetració 
social plenament transversal. La cultura i la 
comunicació de masses articulen un espai 
social comú. El que tenim, en realitat, és 
producció cultural amb diferents graus 
d’especialització i diferents registres de 
complexitat. I sembla obvi que complexitat 
i especialització extremes no són garantia 
d’excel·lència. De fet, l’excel·lència pot 
néixer de la simplicitat, encara que, quan és 
el resultat d’una elaboració especialitzada, 
el potencial de gaudi estètic pot créixer 
exponencialment.

2. Oposició entre utilitat simbòlica i 
gratuïtat estètica. Tot sovint, s’ha tendit 
a considerar que la producció simbòlica 
orien tada a la «vida pràctica» no té contin-
gut cultural. La veritable cultura residiria 
en el gaudi estètic que té sentit en si mateix, 
sense «contaminacions» pràctiques. Portat 
a l’extrem, aquest prejudici ens portaria a 
afi rmar que el disseny industrial o el cant 
coral en la tradició del treball agrari pre-

industrial estan desproveïts de signifi cació 
cultural estricta. Tampoc no seria cultura 
la recerca científi ca.

3. Oposició entre creativitat i espec-
tacle. Algunes de les manifestacions més 
representatives de la cultura del barroc, 
com ara el teatre o la música, estaven con-
cebudes en clau espectacular.9 La societat de 
la cultura i comunicació de masses encara 
han reforçat més la lògica espectacular 
dels consums culturals. A l’època del show 
business, les polítiques públiques han tendit 
a prioritzar les inversions en les grans in-
fraestructures orientades al reforçament de 
l’espectacle cultural. Tenen més visibilitat 
política. L’extensió social de la pràctica 
creativa cultural és més cara i menys ren-
dible en termes electorals, però constitueix 
el fonament de les polítiques culturals 
més sòlides: educa la sensibilitat cultural i 
artística dels ciutadans i ciutadanes i crea 
espectadors més exigents. 

Ara bé, totes aquestes consideracions 
parteixen de l’anàlisi de la cultura i comu-
nicació de masses. Però les regles del joc pel 
que fa a les relacions de poder en l’espai de 
les mediacions socials estan experimentant 
una severa modifi cació. De fet, podem 
parlar d’un veritable canvi de paradigma 
amb la irrupció de la societat informacio-
nal en què les dinàmiques de globalització 
han accelerat la crisi dels estats nacionals. 
La crisi dels estats nacionals és, en part, la 
crisi del seu model d’identifi cació nacional. 
Però no és una crisi que porti directament 
a la desaparició. És, més aviat, una crisi 
d’adaptació10 en un context de canvi d’èpo-
ca, amb la coincidència històrica de tres 
processos d’extraordinària profunditat: la 
mundialització de l’economia, la política i 
la cultura; la crisi generalitzada de valors so-
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cials, i la irrupció de la revolució digital. La 
transversalitat de les noves comunicacions 
electròniques és, efectivament, estratègica: 
relaciona els canvis culturals amb els canvis 
econòmics i polítics i remou de dalt a baix 
tots els processos que tenen a veure amb 
la seqüència de producció, circulació i 
apropiació de tota mena de béns simbòlics. 
I no hi ha cap indici que aboni cap mena 
de determinisme històric: la qualitat de les 
aplicacions socials de les noves tecnologies 
comunicatives dependrà de les opcions eco -
nòmiques, polítiques i culturals que acon-
segueixin obrir-se camí. Així, doncs, la qua -
litat del procés dependrà del paper con-
current dels diferents actors socials a escala 
local i global. Si volem que els nous dispo-
sitius comunicatius desenvolupin un paper 
determinant en l’aprofundiment dels valors 
democràtics, el respecte a la diversitat, cal 
garantir intervenció social. Des de les admi-
nistracions i des de la societat civil.

DE LA CULTURA 
I LA COMUNICACIÓ 

DE MASSES A INTERNET

Ja he apuntat la radicalitat dels canvis en 
l’ecosistema comunicatiu induïts per la 
revolució digital i la mundialització de 
l’economia i la cultura. Però què fa que es 
pugui parlar de canvi de paradigma? Com 
s’estan alterant les regles de la producció 
simbòlica i de la seva apropiació social? 
Com caldria repensar les línies d’interpreta-
ció, però també d’intervenció en el camp de 
la cultura i la comunicació? Com podem, 
en defi nitiva, identifi car les lògiques socials 
que dibuixen uns nous escenaris socials? 
De manera temptativa, crec que podem 
destacar els següents aspectes:11

– Simultaneïtat de les lògiques de glo-
balització dels mercats culturals i d’una 
nova emergència de la diversitat: el feno-
men de la mundialització està originalment 
connectat a la mateixa vocació «universa-
litzadora» del capitalisme industrial. Els 
materials amb els quals es construeixen 
i destrueixen les identitats en les condi-
cions pròpies de la cultura i la comunicació 
de masses combinen elements locals amb 
elements regionals (nacionals o estatals) 
i elements «cosmopolites». L’extensió social 
de la percepció de la globalització de l’eco-
nomia i la cultura, afavorida per la dinàmica 
de les comunicacions electròniques, està ali-
mentant la necessitat social i individual de 
recreació de la diversitat com a mecanisme 
de reacció a l’amenaça de la indiferenciació. 
Paradoxalment, doncs, les dinàmiques de 
globalització poden impulsar l’emergència 
de les identitats locals.

– Trencament de la continuïtat terri-
torial de difusió cultural: a diferència dels 
sistemes de difusió analògics «terrestres», la 
circulació de la informació que caracteritza 
els sistemes de comunicació digital no és 
gaire respectuosa amb les fronteres admi-
nistratives. Els mitjans de comunicació de 
masses actuen defi nint i consolidant es -
pais de comunicació amb una base cultu-
ral homogènia. La comunicació en xarxa 
desdibuixa, relativitza i, fi ns i tot, trenca 
els murs simbòlics de la comunicació. Les 
variables bàsiques de tot sistema cultural 
tenen a veure amb la noció i l’experiència 
del temps i l’espai. La nova comunicació 
està modifi cant d’una manera radical l’ex-
periència de l’espai i del temps. L’espai és 
més gran i més abastable: cada vegada hi 
ha més informació i més global, i cada 
vegada la tenim més accessible. Podem 
parlar d’una relativa «desterritorialització» 
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de la seqüència de producció, circulació i 
consum de béns simbòlics.

– Alteració de les pautes lineals d’ex-
periència del temps: el pas d’una societat 
agrària i rural a una altra d’industrial i ur-
bana, orientada a la producció i el consum 
massius, va signifi car el pas d’una concepció 
cíclica a una concepció lineal del temps. 
La informació periodística és una mostra 
del caràcter homogeni i lineal del temps 
«industrial»: els diaris i els telenotícies estan 
concebuts com una agregació planifi cada 
d’unitats informatives, condicionades 
per les limitacions de temps i/o d’espai. 
El periodisme «digital», amb el recurs de 
l’hipertext i la lògica de la «navegació», crea 
unes possibilitats noves de relació amb la 
informació, no condicionades per les con-
cepcions pautades del temps i l’espai. Hi ha 
un temps i un espai per a cada demanda, 
per a cada necessitat. El trencament de les 
sincronies de la comunicació de masses obre 
una escletxa en l’experiència homogènia i 
lineal del temps. El temps d’accés a la infor-
mació, com també l’organització del temps 
del treball i del temps de lleure, es podrien 
«descentrar» i personalitzar. 

– Canvis en els sistemes de producció i 
transmissió del coneixement: aquesta mo-
difi cació de les experiències del temps i 
l’espai cal interpretar-les, alhora, com a 
causa i conseqüència dels canvis de «cultu-
ra» induïts des de les noves comunicacions 
electròniques en els processos de producció-
circulació-distribució i apropiació del co-
neixement. El canvi és d’ordre quantitatiu 
i, sobretot, d’ordre qualitatiu: està dominat 
pel pas de la lògica seriada a l’emergència de 
la personalització. La interactivitat propi-
ciada per la digitalització fa possible l’apa -
rició de nous formats i modalitats «a la car-
ta» en el camp de la formació, la informació 

o l’entreteniment i la gestió de l’oci. El 
periodisme o el sistema escolar poden viure 
crisis de creixement, crisis de transformació 
innovadora. L’autoritat del periodista o 
del professor cada vegada està menys fo-
namentada en l’exclusivitat de l’accés a la 
informació. De manera progressiva, s’està 
decantant cap al desenvolupament d’habi-
litats de treball amb aquesta informació: 
de síntesi, anàlisi, interpretació, creació... 
La interactivitat de les comunicacions col-
lectives i la ubiqüitat de la informació ens 
permeten pensar en un retrobament amb 
renovades formes «artesanals» i participati-
ves en la gestió del coneixement.

– Crisi dels sistemes polítics i repre-
sentativitat democràtica: la «democràcia 
de masses» és una conquesta històrica 
que s’omple de signifi cat en el context de 
la societat urbana industrial, receptora 
d’immigració i en la qual l’opinió pública 
es construeix des dels mitjans de difusió 
col·lectiva. Escola, mitjans de comunicació 
i extensió dels drets polítics han tingut, 
normalment, una evolució interrelaciona-
da. La democràcia representativa respon 
als models de relacions socials propis de 
la cultura i la comunicació de masses. I és 
exactament la lògica del broadcast (cen-
tralitzada, unidireccional i pensada per a 
audiències anònimes) la que entra en crisi 
amb el que la comunicació en xarxa repre-
senta: descentralització dels fl uxos de cir-
culació de la informació, interactivitat i 
personalització. La crisi de la democràcia 
es pot interpretar com una crisi d’adaptació 
al canvi social. Una crisi de creixement, 
entesa com un aprofundiment en la cultura 
política participativa.

– Redefi nició de les identitats culturals: 
els diferents processos d’hibridació i barreja 
cultural estimulats per la globalització i 
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Sembla evident que aquesta agregació 

de canvis ofereix un nou camp de possibi-
litats. I, de fet, obliguen a una actualització 
de les línies de refl exió crítica en el territori 
en què es troben cultura i política. Aquest és 
l’espai preferent de contrast i de lluita entre 
les diferents concepcions socials sobre la 
democràcia i la diversitat. És perfectament 
possible identifi car noves possibilitats per 
a la recreació ampliada d’una cultura de-
mocràtica que incorpori el respecte a la 
diversitat. I també és possible imaginar no-
ves formes de despotisme polític i cultural 
sustentat en el intervencionisme mediàtic. 
En els darrers 10 o 15 anys, l’Estat espa-
nyol ha estat un cas ben paradigmàtic per 
a l’anàlisi de les relacions promíscues entre 
poder polític, poder econòmic i poder me-
diàtic. És un cas que mostra d’una manera 
molt il·lustrativa les possibilitats d’un ús 
autoritari dels mitjans de comunicació de 
masses. I també les difi cultats d’adaptació 
del model als usos vinculats a la xarxa. 
L’anàlisi de l’aznarisme no es pot fer sense 
incorporar, d’una manera central, l’anàlisi 
de les polítiques comunicatives. 

L’AZNARISME 
COM A DESPOTISME MEDIÀTIC12

En el context espanyol, la cultura i la comu-
nicació de masses va acabar de prendre cos 
en els segon tram de la dictadura: de 1955 
a 1975. La fi  de l’aïllament internacional 
i de l’autarquia econòmica13 va coincidir 
amb la irrupció de la televisió i la consoli-
dació d’una cultura política i periodística 
autoritària. Trenta anys de democràcia 
parlamentària no han aconseguit eliminar 
els rastres de quasi quaranta anys de sever 
autoritarisme. Quan avaluem les conse-

les noves comunicacions electròniques 
no representen, necessàriament, la dissolu-
ció de la diversitat en una mena d’«identitat 
universal cosmopolita». Tot apunta, més 
aviat, cap a una mena de renovació de la 
diversitat. La novetat rau en el fet nou que 
l’acció simultània dels fenòmens migrato-
ris, la crisi dels estats nacionals i el tren-
cament de les variables de temps i d’espai 
propis de la cultura i la comunicació de 
masses determinen una certa obsolescència 
de les identitats comunitàries concebudes 
des de l’estricta homogeneïtat lingüística 
i cultural.

– Crisi del model de reproducció cul -
tural associat als estats nacionals: la univer-
salització del concepte de nació no arriba 
fi ns a la Il·lustració i la Revolució francesa, 
després de segles d’acció de govern de la 
monarquia feudal i de la monarquia ab-
soluta. El concepte modern de nació ha 
estat lligat a la noció d’estat i a la noció de 
ciutadà. La nació moderna «normal» apa-
reix lligada a l’Estat i, tot sovint, és forjada 
des de l’Estat. És l’Estat nacional. La suma 
dels factors esmentats ens fan pensar en 
una certa crisi del model de reproducció 
cultural propi de l’Estat nacional. La sort 
de les llengües i les identitats culturals 
està avui més fortament condicionada per 
l’evolució dels aspectes econòmics i polítics 
dels ecosistemes comunicatius. En aquest 
sentit, aquestes tendències signifi quen una 
alteració de les condicions de reproducció 
de les llengües i les identitats culturals. Una 
alteració que afecta les cultures «minoritza-
des», però també les cultures promogudes 
i protegides pels estats. Tant, que una res-
posta possible és l’afi rmació neonacionalista 
dels vells estats, doblement amenaçats per 
la globalització i per l’emergència de les 
identitats locals.
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qüències del franquisme ens estem referint 
a un tall cultural de dues generacions amb 
marginació sistemàtica –exili, repressió, 
substitució– de quadres culturals i socials 
(dirigents polítics, sindicals i cívics; intel-
lectuals, escriptors i periodistes; artistes, 
professors…). Primer, dues dècades de rí -
gida política cultural fonamentada en els va-
lors ètics i estètics d’inspiració falangista. 
I, a continuació, dues dècades en què s’a-
consegueix completar la recreació d’una 
cultura nacional-popular kitch des d’uns 
mitjans audiovisuals rígidament controlats. 
De fet, la idea de control directe o indirecte 
dels mitjans de comunicació de masses és 
comuna a tots els sistemes autoritaris (dic-
tatorials o democràtics).

La transició democràtica oberta amb 
la mort del dictador va generar noves de-
mandes comunicatives que van impulsar 
una renovació a fons del paisatge mediàtic. 
La fi  del monopoli governamental de la in-
formació radiofònica va donar un impuls 
a la cultura empresarial en el sector. Per tal 
d’entendre la importància del canvi hi 
ha prou amb fi xar la mirada en l’oferta 
de premsa escrita a Madrid i Barcelona. 
Dels vuit diaris que es podien comprar 
l’any 1975 a Barcelona, només un (La 
Vanguardia) encara es pot trobar a hores 
d’ara al quiosc. L’any 1976 van aparèixer El 
Periódico i Avui, primer diari en català des 
dels anys de la Segona República. Madrid 
experimenta el mateix fenomen. Només 
l’històric ABC supera la prova de la transició 
democràtica. I el mateix 1976 veurà la llum 
El País, el producte informatiu que més s’ha 
identifi cat amb la renovació de la cultura 
periodística a la fi  del franquisme i al llarg 
de la transició democràtica. La història 
d’aquest rotatiu és, evidentment, una histò-
ria d’èxit. Alineat molt ràpidament amb els 

sectors socials de centreesquerra majoritaris 
en l’antifranquisme, va accedir amb una 
certa facilitat al lideratge de difusió. És en 
part sobre aquest èxit, que s’inicià la con-
solidació de PRISA, el grup de comunicació 
més important de tot l’Estat.

Els anys 1982-83 ja havien signifi cat la 
fi  del monopoli de la radiotelevisió pública 
espanyola amb la irrupció de les corpora-
cions públiques de radiotelevisió catalana 
i basca. L’aparició d’aquestes corporacions 
públiques signifi cava un cert reequilibri lin -
güístic de l’oferta audiovisual. Aquest equi-
libri fou efímer. Al fi nal d’aquesta dècada 
el govern socialista de Felipe González va 
fer el moviment que més ha contribuït a 
predeterminar l’estructura de la indústria 
comunicativa espanyola amb l’adjudicació 
de les concessions de freqüències per a tele-
visions privades. Els criteris amb què es van 
adjudicar aquestes freqüències van ignorar 
la realitat plurinacional i plurilingüística de 
l’Estat. Aquesta iniciativa va afavorir la con-
solidació d’un mercat audiovisual a partir 
de la llengua castellana i que concentrava 
tota la indústria a la capital. Fins aquest mo-
ment, les indústries de la comunicació, del 
cinema a la publicitat passant per la premsa 
escrita i la radiotelevisió, havien funcionat 
amb un esquema de doble capitalitat. Ma-
drid i Barcelona compartien un lideratge 
històricament decantat cap a la capital ca-
talana. A partir d’aquest moment, Madrid 
tendeix a concentrar la base empresarial i 
productiva d’una indústria adreçada a un 
mercat articulat sobre la llengua castellana. 
Primer a escala peninsular, més tard a escala 
iberoamericana. Podríem dir que a la fi  dels 
anys vuitanta del segle passat s’inicia un 
procés que conduirà al punt de maduració 
d’unes indústries culturals i comunicatives 
abocades a processos d’integració, concen-
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tració i internacionalització. La següent 
etapa arribarà amb l’accés al poder l’any 
1996 d’un Partit Popular (PP) liderat per 
José María Aznar. Els vuit anys del govern 
d’Aznar coincideixen amb l’eclosió d’Inter-
net, la digitalització i les noves tecnologies 
interactives de la comunicació. Aquest fet 
i l’estil intervencionista de la nova dreta es-
panyola van propiciar una intensa sacsejada 
del sistema de comunicació. L’aznarisme va 
aprofi tar a fons les possibilitats de concen-
tració empresarial que oferien els processos 
de connectivitat i convergència afavorits pel 
canvi digital. Encara que, al fi nal, també en 
va ser víctima. 

Amb la perspectiva dels anys, pren for -
ça la tesi que considera l’aznarisme com 
una mena de variant hispànica de l’auto-
ritarisme neocon.14 Berlusconi i Aznar re -
presentarien una interpretació llatina, es-
pecífi ca, d’un nou autoritarisme articulat 
sobre el control oligopolístic directe o 
indirecte dels mitjans de comunicació de 
masses. En el cas de Berlusconi el control 
directe de les indústries de la cultura i la 
comunicació ha estat facilitat per la manca 
de delimitació entre l’àmbit del públic i el 
privat i l’existència d’un model de mitjans 
de comunicació públics que sanciona el 
seu control governamental. Berlusconi re -
presenta el model més acabat de barreja de 
populisme i autoritarisme mediàtic de ba-
se oligopòlica. Sense separar-se d’aquest ma-
teix esquema, l’aznarisme representa algu-
nes característiques específi ques. En podem 
destacar cinc:

1. Proximitat vital i biogràfi ca amb els 
valors autoritaris que varen sustentar l’auto -
ritarisme el franquisme i que, de fet, cons-
titueixen una certa línia de continuïtat en 
la dreta espanyola.

2. Centralitat del discurs antiterrorista 
en la construcció del sentit social i polític 
de l’acció de govern i la seva legitimació. 
Identifi cació semàntica entre nacionalisme 
no-espanyol (basc, català...) i terrorisme.

3. Intervencionisme econòmic sobre 
els antics monopolis estatals privatitzats i 
convertits en noves multinacionals (Telefó-
nica, Repsol, Endesa...) de forta presència 
regional (Amèrica Llatina, preferentment). 
Aquest intervencionisme s’ha basat en una 
interpretació abusiva de la fi gura de la gol-
den share,15 l’acció «daurada» amb què el 
govern socialista havia pretès controlar la 
defi nició estratègica inicial dels monopolis 
privatitzats.

4. Substitució del centralisme polític 
fran quista per un nou centralisme econò-
mic i cultural que pren com a epicentre re-
novat Madrid.

5. Construcció singular d’un nou «des-
potisme mediàtic» en què la cultura d’en-
treteniment popularment identifi cada com 
a «teleescombraria» fa de coixí amable de 
l’adoctrinament formalment informatiu.

Quins van ser els mecanismes bàsics que 
van permetre articular una cultura política 
neoconservadora basada en aquest «despo-
tisme mediàtic»? En podem destacar tres:

1. L’intervencionisme propiciat per l’es-
mentada pràctica abusiva de la golden share 
va permetre complicitats encreuades entre 
el govern, els dirigents dels grans bancs 
i els gestors de les noves multinacionals 
(nomenats a dit des del govern). Aquesta 
trama de complicitats entre bancs, grans 
corporacions i govern va permetre establir 
un control directe o indirecte sobre una part 
molt signifi cativa de les indústries culturals 
i de la comunicació.
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2. Aprofi tament màxim de les possibili-

tats de control governamental dels mitjans 
de comunicació públics audiovisuals. El 
model de gestió d’aquests mitjans, defi nit 
en els primers anys de la transició i con-
solidat en els anys de governs del PSOE de 
Felipe González, permet traslladar de forma 
mecànica les majories parlamentàries als 
consells d’administració d’aquests ens pú-
blics. La conseqüència és l’ús partidista pel 
govern de torn d’uns mitjans de titularitat 
pública que haurien de ser model de profes-
sionalitat, de pluralisme i d’independència 
política per garantir la seva funció social. 
La violentació propagandística dels mitjans 
de comunicació públics vinculats a admi-
nistracions governades pel Partit Popular 
va completar el control de bona part dels 
mitjans de comunicació privats.

3. Aquest control dels mitjans públics i 
privats va ser completat i reforçat per una 
acurada actualització de les tècniques pro-
pagandístiques aplicades a la comunicació 
política i a la creació d’imaginaris socials 
i ideològics. Una part molt important de 
l’estratègia de comunicació de l’aznarisme 
ha consistit a reassignar sentit als conceptes 
centrals del discurs públic: democràcia, 
nacionalisme, liberalisme... El dispositiu 
és prou clar: forçar la significació dels 
conceptes d’acord amb els requeriments de 
l’argumentari, sintetitzar el missatge amb 
sentències curtes que connectin amb algu-
na parcel·la del «sentit comú» i repetir-les 
amb insistència fi ns que esdevenen rutina 
i signifi cació compartida. Un exemple clar 
d’aquesta violentació semàntica fou la cons-
trucció de l’oposició constitucionalisme/
nacionalisme. En aquesta dicotomia, el na -
cionalisme fort, el nacionalisme espanyol, 
s’oculta darrere d’un asèptic constitucio na -
lisme, mentre les reivindicacions de Cata-

lunya o Euskadi són identifi cades amb un 
nacionalisme «no-constitucional» o «anti-
constitucional».

Aquest efecte combinat de control sobre 
els llenguatges i sobre els mitjans públics 
i privats fou un pilar bàsic de la política 
comunicativa aznarista. Cal dir, però, que 
aquesta cultura política no hauria agafat 
forma de manera tan ràpida i sòlida si no 
s’hagués establert un cert fi l de continuï tat 
entre franquisme i postfranquisme. D’a-
questa manera, en el camp de la cultura 
política, el tímid reformisme d’inspiració 
jacobina del partit socialista va cedir pas a 
un autoritarisme de ressonàncies neofalan-
gistes. Efectivament, l’accés al poder del PP 
l’any 1996, aprofi tant les febleses dels dar-
rers governs socialistes (escàndols polítics, 
corrupció econòmica...), va ser orquestrat 
per la intervenció coral d’un nodrit grup de 
mitjans de comunicació fortament conser-
vadors plenament integrats en el projecte. 
Em refereixo a la col·loquialment anome-
nada Brunete mediàtica.16 Un cop instal·lat 
en el govern de l’Estat, l’estil de la nova 
política va estar marcat per les dinàmiques 
de «guerra informativa» que havia servit per 
a desallotjar els socialistes del poder central. 
Un periodisme de trinxera no sempre fona-
mentat i concebut des de posicions sectàries 
i militants. Però no tot era cridòria mediàti-
ca. El nucli dirigent del PP, connectat amb 
la nova cultura política neoconservadora 
anglosaxona, disposava d’un projecte cul-
tural i comunicatiu desacomplexadament 
intervencionista, clar i ambiciós. I per dur 
a terme aquest projecte des del govern, el 
PP va poder aprofi tar una conjuntura his-
tòrica que en el camp de les comunicacions 
estava marcada pel joc combinat entre el 
canvi tecnològic accelerat, la globalització 
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dels mercats culturals i l’hegemonia de les 
concepcions neoliberals, amb el predomini 
de la raó econòmica sobre la consideració 
social dels bens culturals.

Aquestes polítiques comunicatives, ver -
tebradores d’un consistent aparell d’he-
gemonia ideològica, es van poder bastir a 
partir d’una arcaica i obsoleta delimitació 
constitucional de competències, com la que 
distingeix entre telecomunicacions (compe-
tència exclusiva de l’Estat) i l’audiovisual 
(que cedeix una part de les competències a 
les autonomies polítiques). Sobre aquesta 
base, una bona part de l’intervencionisme 
governamental va pivotar sobre el paper as-
signat a Telefónica, l’antic monopoli estatal 
de telecomunicacions esdevingut multina-
cional de referència en el sector. El tracte 
avantatjós concedit a aquesta companyia 
no es va limitar als camps específi cs de la 
telefonia fi xa i mòbil. També es va estendre 
a les noves activitats amb la desincentiva-
ció del cable de fi bra òptica i l’aposta per 
la banda ampla basada en la tecnologia de 
ADSL, que era la que millor optimitzava les 
infraestructures de Telefónica basades en 
el fi l de coure. En contrapartida, aquesta 
companyia fou usada com a ariet empre-
sarial per a una política d’erosió del grup 
PRISA, considerat pròxim al partit socialista. 
Així, es va fomentar la creació d’una segona 
plataforma digital per satèl·lit (Via Digital) 
per competir amb Canal Satélite Digital.17 
Aquest episodi de lluita pel control del sis-
tema de comunicació va permetre assistir a 
situacions certament insòlites, com la bata-
lla per l’homologació dels descodifi cadors, 
l’assetjament legal a PRISA, la «guerra» pels 
drets d’emissió del futbol i la subordinació 
general de les polítiques de l’audiovisual a 
les de les telecomunicacions.18 En matèria 
de normativa sobre ràdio digital (DAB) o 

televisió digital terrestre (TDT), així com 
en la planifi cació tècnica desenvolupada, 
o en el repartiment de l’espectre radioelèc-
tric i la concessió de llicències, es va obser-
var el mateix criteri de fons: es va gestionar 
el sector servint-se de l’existència d’un marc 
legal precari que podia ser objecte d’inter-
pretacions elàstiques i modifi cacions con-
junturals a voluntat. Si calia, per la via teò-
ricament excepcional de la llei d’acompanya-
ment dels pressuposts generals de l’Estat.

Aquest fou el context polític que acollí 
i impulsà la darrera empenta al procés de 
concentració empresarial de mitjans de co-
municació a Espanya. El programa del PP 
es va completar a mitges: el grup PRISA va 
resistir l’assetjament legal i empresarial, i 
Telefónica va optar per una retirada parcial 
del sector dels mitjans de comunicació per 
tal de centrar-se en l’expansiu sector de les 
telecomunicacions. Però el resultat d’aque-
lla batalla mediàtica fou un nou paisatge 
empresarial. Al costat de PRISA es van conso-
lidar dos grups de comunicació emergents: 
Planeta i Vocento. Tots dos multimèdia i de 
clara vocació conservadora. L’existència 
de mitjans de comunicació de gran difusió i 
fortament conservadors i espanyolistes com 
el rotatiu El Mundo o la cadena radiofònica 
COPE van atorgar una clara hegemonia me-
diàtica a l’entorn polític i cultural vinculat 
al PP. El violent posicionament contra el 
nou Estatut d’Autonomia de Catalunya 
o la campanya contra l’eventual procés de 
pau negociada al País Basc han estat una 
mostra molt contundent de la capacitat in-
timidatòria de l’acció coral dels mitjans de 
comunicació radicats a Madrid i pròxims 
al PP i les seves fundacions.

La desfeta del PP en les eleccions del 
2004 s’explica, en part, per un excés de con-
fi ança. En efecte, el nucli dur del segon 
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govern presidit per Aznar va creure que el 
fort control que exercien sobre els mitjans 
de comunicació convencionals, els donava 
molt de marge per tal de gestionar la crisi 
provocada pels atemptats. En un sistema de 
comunicació articulat només sobre premsa, 
ràdio i televisions d’àmbit estatal, el dispo-
sitiu de control informatiu organitzat per 
Aznar i el seu entorn hauria funcionat d’una 
manera impecable. La condició era l’aï-
llament hermètic de la càpsula que embol-
callava el sistema de comunicació d’àmbit 
estatal. Però en l’època d’Internet i la gene-
ralització dels telèfons mòbils el tancament 
hermètic d’un sistema estatal de comunica-
ció és del tot inviable. El miratge del control 
no va durar ni vint-i-quatre hores. 

CONCLUSIONS

Aznar havia arribat al poder fent servir la 
palanca dels mitjans de comunicació de 
masses, i el seu projecte fou desallotjat del 
poder per la impossibilitat de controlar els 
fl uxos de comunicació a l’era d’Internet. 
Tot i això, el conglomerat mediàtic radicat 
a Madrid ha guanyat batalles més enllà 
del 2004. La més signifi cativa ha estat la del 
nou Estatut de Catalunya. Amb motiu 
del debat sobre el nou Estatut, s’ha pogut 
comprovar com les interpretacions que fi -
xen els mitjans de la capital són les que aca-
ben modelant l’agenda. Són ells els que im-
posen la perspectiva ideològica i la termi-
nologia. Les visions arquetípiques. No no-
més en temes directament polítics com l’ela-
boració d’un nou Estatut, també en qües-
tions socialment sensibles com la política 
lingüística. Des de la perspectiva de les 
nacionalitats històriques, el caràcter de 
subsistema del mateix entramat cultural 

i comunicatiu ja és un problema estratègic. 
A diferència del que passava fa unes dèca-
des, la visió internacional de la realitat ca-
talana o basca passa per Madrid. Tornem al 
començament, quan defi níem comunicació 
com l’espai de mediació entre l’experiència 
i la consciència. Avui l’espai de mediació 
entre la l’experiència (realitat) dels catalans 
i la consciència (imatge) internacional està 
controlat pels creadors d’opinió del nacio-
nalisme periodístic espanyol.

El panorama que hem descrit dibuixa 
un paisatge condicionat per processos de 
concentració empresarial que no estan tan-
cats. De fet, tot apunta que els moviments 
d’integracions empresarials creuades do-
mèstics i internacionals encara poden arri-
bar a ser més intensos. A l’espera d’aquests 
moviments, el mapa dels mitjans de comu-
nicació a l’Estat espanyol mostra una clara 
inclinació cap a la cultura periodística i de 
l’entreteniment marcadament conservado-
ra. La barreja de neoliberalisme desregula-
dor i intervencionisme autoritari, herència 
de l’època dels governs presidits per José 
María Aznar, encara plana sobre el debat 
públic a Espanya. Les difi cultats insalva-
bles que Rodríguez Zapatero ha trobat per 
plantejar el debat de l’articulació territorial 
i impuls democràtic parlen de manera molt 
eloqüent de dos fets: la fortalesa de l’entra-
mat comunicatiu teixit de 1996 a 2004, i 
la penetració social de la ideologia segrega-
da des de les «factories d’idees» vinculades 
a la direcció del PP i connectades a la xarxa 
neocon internacional. 
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des de l’Estat). És l’anomenat Estat-nació.

  7. De los medios a las mediaciones, Barcelona, G. Gili. 
1987, pp. 172-173.

  8. Per tal de referir-nos a la societat postindustrial o de 
la informació fem ús del concepte encunyat per 
Manuel Castells i popularitzat a la seva trilogia 
L’era de la informació.

  9. José Antonio Maravall desenvolupa aquesta idea 
d’una manera magistral al seu treball canònic La 
cultura del barroco: análisis de una estructura his-
tórica. [Barcelona, Ariel, 1975.]

10. El cas del Minitel és ben aclaridor. Just abans que les 
dinàmiques de globalització fossin clarament visi-
bles, l’Estat francès va fer una gran aposta per la 
modernitat en el sistema de comunicacions. I ho va 
fer en línia amb la tradició de l’Estat-nació més aca-
bat: el Minitel volia ser una nova eina de vertebra-
ció econòmica i simbòlica nacional. I precisament 
per això va acabar fracassant. Estava concebut com 
un sistema tancat, com un sistema estatal.

11. Una primera versió d’aquest inventari provisional va 
aparèixer en la meva col·laboració a la publicació 
Llibre blanc de les indústries culturals de Catalunya, 
publicat l’any 2002 per l’Institut Català de les In-
dústries Culturals.

12. Reprenc aquí idees avançades en un article publicat 
en eslovè («Mitjans de comunicació i democrà-
cia a l’Estat espanyol. Concentració empresarial i 
pluralisme ideològic i cultural»).

13. Després del reconeixent del règim franquista per 
l’ONU, promogut per Estats Units l’any 1955, 
els tecnòcrates vinculats a l’Opus Dei promouen 
l’obertura de l’economia.

14. Usem el concepte neocon en el sentit d’identifi car una 
nova dreta fortament autoritària, sovint confessio-
nal, que confon liberalisme amb desregulació, i que 
centra bona part de la seva estratègia en el control 
directe o indirecte dels mitjans. L’origen d’aquest 
moviment es troba en el conservadorisme anglosa-
xó dels anys 80 (Reagan, Thatcher) i la reacció con-
servadora vaticanista impulsada per Joan Pau II.

15. Aquesta fi gura, instituïda per M. Thatcher, fou pen-
sada per garantir els «interessos nacionals» en la 
gestió inicial de les grans empreses de serveis pri-
vatitzades. El govern socialista de Felipe González 
la va adaptar al procés privatitzador espanyol i 
José María Aznar la convertí en palanca d’inter-
vencionisme econòmic i polític.

16. La Brunete ha estat la divisió cuirassada més re-
presentativa de l’exèrcit espanyol. El concepte 
col·loquial de Brunete mediàtica, encunyat pel lí-
der del Partit Nacionalista Basc Xabier Arzallus, 
al·ludeix al fet que la Constitució espanyola re-
servi a l’exèrcit la garantia de la «unitat nacional», 
així com al nacionalisme espanyolista i a la doc-
trina fortament conservadora que inspira l’acció 
d’aquests mitjans. En els primers anys noranta, els 
representants més signifi cats de la Brunete medià-
tica eren els diaris conservadors ABC, La Razón, El 
Mundo i la cadena radiofònica COPE, vinculada a 
l’Església espanyola.

17. La debilitat del mercat, els nous interessos de PRISA 
i els problemes econòmics de Via Digital van aca-
bar de forçar, tard i a contracor, la creació d’una 
plataforma unifi cada.

18. El Reial Decret de 31 de gener de 1997, que modifi -
cava el Projecte de llei de liberalització de les tele-
comunicacions de 1996, o la llei de 3 de maig del 
mateix any, adaptació a la normativa espanyola de 
transmissió del senyal de televisió de la Directi-
va del Parlament europeu i del Consell de 1995 
són il·lustratives de l’adaptació del marc legal als 
projectes d’hegemonia comunicativa dels governs 
liderats per Aznar.
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LA COMUNICACIÓ 
I EL SEU CONTEXT

Constatava Manuel Vázquez Montalbán, 
en les darreres pàgines de la seva obra His-
toria y comunicación social (2000), que la 
comunicació universal ha estat «segrestada» 
pels defensors de les teories de les fi ns (de la 
fi  de la història, de la fi  de la política, de la fi  
de la ideologia). Una apropiació que impe-
diria avui el desenvolupament del potencial 
emancipador que atresora la comunicació 
social i que, afi rmava el desaparegut autor, 
ha estat sistemàticament malbaratat en 
totes les fases anteriors de la seva història a 
través de les apropiacions que els diferents 
actors dominants han fet en cada moment 
de les eines comunicatives.

Per això, Montalbán titulava el seu llibre 
Historia y comunicación social, en comptes 
de Historia de la comunicación social, perquè 
mentre que és d’allò més difícil, quan no 
quimèric, intentar narrar una història de la 

Núria Almiron

Núria Almiron és doctora en Periodisme i professora del 
Departament de Periodisme i Ciències de la Comu-
nicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Ha publicat entre altres (amb J. M. Jarque) El mito 
digital. Discursos hegemónicos sobre Internet y periodis-
mo (Anthropos, 2007) i Els amos de la globalització. 
Internet i poder a l’era de la globalització (Rosa dels 
Vents, 2003). Hom pot consultar el seu web: <www.
almiron.org>.

comunicació, per contra és perfectament 
natural traçar la relació entre la Historia 
i la comunicació, donat que la segona no 
pot explicar-se descontextualitzada de la 
primera i donat que la primera utilitza la 
segona des del seu naixement. Aquesta visió 
instrumental de la comunicació és sovint 
obviada en la majoria d’històries de la co-
municació i, no obstant, és l’única possible 
si la narració persegueix l’honestedat i no 
nous fi ns instrumentals. Bé fos l’Església, la 
monarquia, els partits polítics, la burgesia o 
els empresaris, totes les elits històriques han 
fet de la comunicació un instrument al ser-
vei d’interessos la lògica dels quals sempre 
ve defi nida pel context històric. I el present 
no és cap excepció, en l’actual context d’un 
capitalisme fi nancer on l’economia no pro-
ductiva té un paper preeminent.

L’escenari actual no sorgeix avui –Ru-
dolf Hilferding (1910) ja va analitzar els 
inicis del capitalisme fi nancer a l’Alemanya 
del principi del segle passat–, però no és 
fi ns les darreres dècades que es pot perce-
bre nítidament la infl uència singular que 
el capitalisme fi nancer globalitzat té sobre 
les indústries culturals. Més en concret, i 
aquesta és la tesi que sostenim aquí, és al 
darrer quart de segle que s’observa clara-
ment la transició d’un escenari de corpo-
rativització dels mitjans de comunicació 
(l’anomenat corporate media) a un escenari 

Conglomerats de comunicació
al segle XXI: fi nançarització
i dèfi cit democràtic
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batejat per diversos autors de fi nançarització 
creixent de les indústries culturals (Philippe 
Bouquillion, Bernard Miège, Christian 
Pradié, principalment). Aquest tret seria la 
modifi cació més profunda que estan expe-
rimentant les indústries culturals en la seva 
estructura i objectius corporatius, després 
de la transnacionalització de la fase anterior, 
i té conseqüències rellevants en l’exercici 
de la responsabilitat i rol democràtic de les 
empreses de comunicació.

L’anàlisi d’aquestes conseqüències in-
dica que es tracta d’un pas més en l’allu-
nyament de les possibilitats emancipadores 
de la comunicació, malgrat totes les revo-
lucions tecnològiques que puguem estar 
experimentant. Perquè la contradicció que 
existeix avui entre aquest potencial de la co-
municació, amb les ubiqües xarxes digitals, 
i l’aclaparadora capacitat dels mitjans de 
comunicació per imposar veritats unifor-
madores, és més gran que mai.

EL CAPITALISME FINANCER 
AVANÇAT I LES INDÚSTRIES 

CULTURALS

Bona part dels economistes crítics o perta-
nyents al corrent no dominant o ortodox 
(André Orléan, Paul Sweezy, Robert Pollin, 
William K. Tabb, François Chesnais, Mi-
chael Aglietta, entre altres) estan d’a cord 
a assenyalar que el principal tret que carac-
teritza el sistema econòmic –o forma d’orga-
nitzar els nostres recursos– que regeix a la 
major part del món avui és que es tracta 
d’un sistema dominat per les finances. 
Alguns parlen del desenvolupament d’una 
superestructura fi nancera relativament inde-
pendent i assentada sobre l’economia mun-
dial, formada per bancs i intermedia ris 

fi nancers, el resultat de la qual és que «l’e-
conomia real, la que produeix bens i serveis 
que permeten a les persones viure i re pro-
duir-se, està en mans d’una minúscula mino-
ria d’oligopolistes».1 D’altres parlen d’eco-
nomia fi nançaritzada, perquè una part crei-
xent de l’activitat del sistema bancari està 
concentrada als mercats fi nancers, i no en 
els sectors productius.2 D’altres parlen d’un 
«règim d’acumulació dominat per les fi -
nances».3 Tots coincideixen a destacar el ma-
teix: la supeditació de l’economia productiva 
–la que produeix bens i serveis tangibles– a 
la fi nancera –que és especulativa, inestable i 
virtual. És a dir, la preeminència dins l’econo-
mia de les lògiques fi nanceres en detriment 
de les lògiques productives o industrials.

Aquesta expansió del capital fi nancer 
no ha començat a ser estudiada fi ns molt 
recentment, aplicada a les indústries cul-
turals,4 i els resultats d’aquestes primeres 
recerques confi rmen la lògica que descrivia 
Vázquez Montalbán en el text citat més 
amunt: que no és possible dissociar el fun-
cionament de les indústries culturals de 
la història del capitalisme, almenys en els 
països desenvolupats, i que el tret principal 
de l’actual capitalisme, la fi nançarització, 
també exerceix impacte sobre les indústries 
culturals. Impacte que es podria resumir en 
la correlació observada entre la concentra-
ció, la internacionalització i la industria-
lització, per una banda, de les indústries 
culturals, i la fi nançarització –la preemi-
nència dels aspectes fi nancers per sobre dels 
productius–, per una altra. De manera que 
com més fi nançarització de les empreses de 
comunicació, més internacionalització del 
capital, més industrialització de la produc-
ció i més concentració empresarial.5 Així, 
les empreses de comunicació que mante-
nen una certa independència dels mercats 
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fi nancers són empreses poc concentrades, 
poc internacionalitzades i amb modes de 
producció poc industrialitzats. I, per tant, 
amb exigències de rendibilitat molt menors. 
Mentre que les empreses més concentrades, 
més globals i més industrialitzades tenen les 
lògiques fi nanceres com a dominants en el 
seu si. I aquests grans conglomerats tenen, 
òbviament, enormes exigències de rendi-
bilitat.6 Donat que la indústria es troba 
cada vegada més concentrada, es pot parlar 
d’un sector creixentment dominat per les 
lògiques fi nanceres, que supediten a les in-
dustrials. Però, què signifi ca en la pràctica 
afi rmar que les indústries culturals estan en 
un procés de creixent fi nançarització?

En primer lloc, la fi nançarització o do-
mini de l’economia fi nancera per sobre de 
la productiva dins el gran grup de comu-
nicació té, òbviament, molt a veure amb la 
concentració del sector en mans d’empre-
saris que cada vegada són menys homes de 
negocis i més fi nancers. Però no només això. 
La fi nançarització també es refl ecteix, i molt 
especialment, en l’enorme endeutament 
bancari dels grans conglomerats de la co-
municació; en la utilització habitual d’ins-
truments fi nancers per a la recapitalització 
i l’endeutament (la cotització als mercats de 
valors, principalment, però no només); en 
la penetració d’actors globals de la fi nança-
rització en l’estructura de propietat (com els 
grans fons d’inversió nord-americans amb 
objectius a curt termini, purament especu-
latius); i en la presència de consellers vin-
culats al món fi nancer als consells d’admi-
nistració dels grups de comunicació.7

Que les indústries culturals s’han fi nan-
çaritzat de forma creixent, en dóna bona 
prova el fet que, d’ençà dels anys noranta, 
les principals operacions fi nanceres realitza-
des en l’àmbit de les indústries culturals i de 

la comunicació ocupen els primers llocs en 
el rànquing d’operacions fi nanceres de tota 
la història de les fi nances internacionals.8 
Aquestes macrooperacions fi nanceres –que 
indiscutiblement han generat una reducció 
dels centres de decisió independents i han 
sotmès els mercats de les indústries culturals 
a una lògica oligopòlica– són el signe i mo-
tor d’una nova fase de la industrialització de 
la cultura i la comunicació. Una fase basada 
en la globalització (eminentment fi nancera) 
i la fi nançarització (de l’economia), una fase 
en què les exigències de rendibilitat dels in-
versors fi nancers a les indústries culturals es 
multipliquen, però no només això. També 
és una fase en què els conglomerats de la co-
municació consideren de forma creixent els 
mercats fi nancers com un àmbit d’operació, 
activitat i expansió també propi.

LA FINANÇARITZACIÓ 
DELS GRUPS DE COMUNICACIÓ 

I EL CAS ESPANYOL

Per bé que s’ha estudiat profusament la 
concentració i l’estructura de propietat 
dels grans grups de comunicació –tasca 
principalment realitzada pels economistes 
polítics de la comunicació–, la recerca en 
comunicació necessita avui una actualit-
zació en funció dels nous trets dominants 
en el context històric del present. Aquests 
trets passen per una revolució en l’aspecte 
tecnològic que ha abduït bona part dels 
investigadors i intel·lectuals més destacats al 
llarg de les dues darreres dècades, però que 
no representa en realitat més que un factor 
tècnic que està determinat per les lògiques 
d’organització política i social preponde-
rants en la societat. I aquestes lògiques estan 
avui dominades pel capital fi nancer. 
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La penetració de la lògica fi nancera al 

si de les indústries culturals –món edito-
rial, mitjans de comunicació (premsa, te-
levisió, ràdio, Internet), publicitat, sector 
discogràfi c, sector cinematogràfi c, etc.– 
pot tenir diverses conseqüències en el fun-
cionament, els objectius i el creixement d’a-
questes indústries però, sens dubte, l’in-
terès més gran de l’anàlisi d’aquest procés 
se situa en els grups propietaris de mitjans 
de comunicació, per les conseqüències que 
pot tenir un excessiu vincle amb el capita-

lisme fi nancer en la llibertat d’expressió i la 
formació de l’opinió pública. Si analitzem 
els principals conglomerats actuals propie-
taris de mitjans de comunicació a l’Estat 
espanyol, el primer que observem és que 
la correlació entre estratègies d’expansió i 
fi nançarització s’acompleix, és a dir que 
com més grans els grups i més agressiva la 
seva estratègia d’expansió per créixer, més 
fi nançarització. La taula següent identifi ca 
quins són els principals actors al mercat 
espanyol.

Principals grups de comunicació a l’Estat espanyol segons facturació global (2006)

 
Grup

 
Empreses més destacades del sector

 Facturació global
  

dels mitjans de comunicació
 a Espanya (2006)

   (milions €)

 Telefónica Imagenio, Telefónica de Contenidos, TPI 52.901

 PRISA Sogecable (Digital+, Quatro), El País, 
  SER, Localia, Santillana 2.728 

 Mediaset Gestevisión Telecinco 997

 Planeta Antena 3 TV, Onda Cero, Avui, La Razón, 
  ADN, Movierecord 951

 Vocento ABC, Qué!, Gestevisión Telecinco, NTTV, 
  FlyTV, Punto TV, Punto Radio 
  i diaris regionals 869

 Lagardère SGEL, Anaya, Hachette, Salvat, 
  Alianza Editorial 831

 RCS MediaGroup Unidad Editorial, formada por Unedisa 
  (El Mundo) y Recoletos (Marca, Expansión, 
  Actualidad Económica, Veo TV) 646

 Imagina Media Audiovisual Mediapro (Público), Árbol, La Sexta 574

 Zeta El Periódico, Sport, Ediciones B, 20 Minutos  423

 Godó La Vanguardia, Mundo Deportivo, Avui, 
  Qué!, Rac1, Rac 105, Td8 379

 Prensa Ibérica Fins a 19 publicacions d’àmbit no nacional 
  i quatre televisions locals 330

Font: elaboració pròpia a partir de Registres Mercantils; Informe de la comunicació 2005-2006 (INCOM, 
2007); Comissió Nacional del Mercat de Valors i webs de les empreses.
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Els anteriors són els conglomerats que 

superen els 300 milions d’euros de factura-
ció a l’Estat espanyol i que tenen activitat 
en algun dels sectors de les anomenades 
indústries culturals. La penetració del ca-
pital fi nancer en ells és diversa, i variable 
en els darrers anys (amb entitats fi nanceres 
que entren i surten de l’accionariat, per 
exemple) però, en conjunt, mostra una 
tendència clarament a l’alça. 

El grup Telefónica va reduir dràstica-
ment la seva penetració en el camp dels 
mitjans de comunicació amb l’arribada de 
César Alierta a la presidència, el 2000, però 
conserva una presència gens menyspreable 
a través de Telefónica de Contenidos i, so-
bretot, de la televisió de pagament (en els 
comptes de 2006 assegurava tenir més d’un 
milió de clients de televisió de pagament, 
dels quals 381.000 corresponien a Image-
nio TV). Telefónica, exmonopoli estatal, 
representa des de la seva privatització el 
paradigma d’empresa en mans del capital 
fi nancer. Al principi de 2008, el nucli dur 
del seu accionariat estava format per cinc 
entitats fi nanceres nacionals i internacio-
nals –Chase Nominees Ltd (9,9 %), BBVA 
(6,9 %), La Caixa (5,4 %), Criteria Cai-
xacorp (5 %) i Fidelity International Ltd 
(1 %)– i la meitat del seu impressionant 
deute fi nancer (59.057 milions d’euros) era 
bancari, és a dir, amb entitats fi nanceres. 
El grup de telecomunicacions cotitzava al 
principi de 2008 en nou borses (Madrid 
i vuit parquets més internacionals) i ocu-
pava la quarta posició en el sector de les 
telecomunicacions a escala mundial per 
capitalització borsària. La companyia ha 
utilitzat a bastament els mercats fi nancers 
per capitalitzar-se, recapitalitzar-se i en-
deutar-se al llarg de la seva història com a 
operadora privada. Un dels seus moviments 

més especulatius en aquest sentit fou el 
llançament a borsa de Terra, cotització pos-
teriorment retirada sota mínims.9

El grup PRISA constitueix probablement 
el primer i principal exemple de penetració 
rellevant de les lògiques fi nanceres dins una 
empresa espanyola de mitjans de comu-
nicació tradicional. PRISA és veterana en 
la penetració d’actors bancaris en la seva 
estructura de propietat, a través de Canal 
Plus, Sogecable després, i de les societats 
fi lials d’aquestes. Bankinter, Corporación 
General Financiera (BBV), Inversiones Artá 
(Grup March), Corporación Financiera 
Caja Madrid i el Banco Intercontinental 
Español són alguns dels principals actors 
bancaris presents en l’accionariat de Canal 
Plus-Sogecable al llarg de la seva història, 
alguns d’ells durant més de deu anys. Però 
la fi nançarització a PRISA va molt més en-
llà de l’estructura de propietat de Sogeca-
ble. En primer lloc, el deute fi nancer amb 
entitats de crèdit ha assolit xifres inversem-
blants en un grup de comunicació de la seva 
dimensió. A 31 de desembre de 2006, el 
deute bancari de PRISA superava els 3.000 
milions d’euros i suposava el 65 % del seu 
deute total. A més, el grup empra des de 
fa ja uns quants anys instruments fi nancers 
per augmentar l’endeutament (la cotització 
en borsa i la comercialització de derivats 
fi nancers, principalment). En aquest sentit, 
la fi nançarització suposa també, en segon 
lloc, un allunyament entre el valor real, 
comptable, de la companyia i el seu valor 
borsari, en els mercats fi nancers. Si bé el 
grup PRISA posseeix una societat, Promoto-
ra de Informaciones, S.A., que, des dels ini-
cis s’ha demostrat molt rendible en termes 
productius, el valor en borsa de la societat 
Sogecable no s’ha correspost en absolut amb 
els seus resultats, sinó amb les expectatives 
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generades per aquesta i pel mercat. Aques-
tes expectatives són les que han permès el 
refi nançament de Sogecable i, així, la seva 
expansió, permetent-ne la sortida a borsa 
malgrat acumular resultats comptables molt 
negatius fi ns 2004. La presència de Sogeca-
ble i PRISA en l’IBEX-35, l’índex dels valors 
de referència de les borses espanyoles, avala 
els bons resultats de les cotitzacions bor-
sàries del grup, malgrat l’important deute 
fi nancer d’ambdues societats i les pèrdues 
recurrents i en augment, des de 1998 fi ns 
a 2004, de Sogecable. Pèrdues i deute no 
han impedit que, entre 1999 i 2004, Soge-
cable es revalorés en borsa un 20 % i hagi 
estat el valor cotitzat del sector de mitjans 
de comunicació amb millors resultats a les 
borses espanyoles durant aquest període. 
En tercer lloc, la infl uència de les entitats 
fi nanceres en els consells d’administració de 
les societats del grup PRISA, almenys de les 
més importants, és també creixent i molt 
més àmplia del que aparentment indiquen 
les corresponents estructures de propietat. 
Als accionistes bancaris de Sogecable, ja 
esmentats, cal afegir les múltiples relacions 
amb altres entitats fi nanceres que posseei-
xen els consellers de PRISA i els consellers 
bancaris i no bancaris de Sogecable, a través 
de la seva presència en d’altres consells 
d’administració d’entitats fi nanceres. La 
cotització en els mercats de capitals també 
suposa, per a les empreses, l’entrada en la 
seva estructura de propietat d’actors cabdals 
de la fi nançarització global. En el cas del 
grup PRISA, entre els seus accionistes inter-
nacionals en borsa destaquen, entre 2000 
i 2004, importants gestores de fons dels 
EUA –com State Street Bank and Trust Co. 
i Artisan Partners Limited Partnership–, 
cada una amb paquets accionarials relle-
vants. La inestabilitat de l’estructura de 

propietat dels grups augmenta considera-
blement quan aquests comencen a cotitzar 
en borsa, en la mesura que els grans actors 
fi nancers internacionals comencen a inte-
ressar-s’hi. La inestabilitat s’incrementa tant 
pel caràcter especulatiu que pot tenir aquest 
interès, com per la possibilitat que puguin 
adquirir paquets de control que els atorguin 
una plaça al consell d’administració o pel 
risc d’opes (Ofertes Públiques d’Accions) 
hostils, quan la distribució del capital social 
ho permet. La creixent fi nançarització, o 
preeminència dels aspectes fi nancers per so-
bre dels productius, del grup PRISA signifi ca 
també que la societat es converteix en si ma-
teixa en objecte d’interès per a les entitats 
fi nanceres que inverteixen i desinverteixen 
de diferent manera segons si la societat 
cotitza o no a borsa. El millor exemple n’és 
la desinversió bancària experimentada per 
Sogecable des de la seva sortida a borsa, els 
bons resultats de la qual han impulsat bona 
part de les entitats inversores a vendre les 
seves participacions a canvi d’importants 
plusvàlues. Per una altra banda, a tot l’an-
terior cal afegir que, si bé la dependència i 
el risc fi nancer s’ha multiplicat per a PRISA 
els darrers deu anys, no és menys cert que 
també s’ha multiplicat el seu atractiu, i, en 
certa manera, la dependència del sistema fi -
nancer envers el grup de comunicació. Això 
és així en la mesura que PRISA ha esdevingut 
un client bancari de primer ordre (a causa 
del seu ús intensiu de capitals), una inversió 
rendible (gràcies als seus resultats en borsa) 
i un centre de poder i infl uència de conside-
rable importància (per la seva envergadura 
corporativa). Estar en el consell d’adminis-
tració de PRISA o Sogecable signifi ca seure 
al costat de fi gures polítiques, empresarials 
i bancàries que han ocupat o ocupen llocs 
d’enorme rellevància a l’Estat espanyol i 
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que, entre tots, teixeixen una aliança de 
contactes i infl uències que involucren les 
més altes instàncies de poder. Aquesta xarxa 
de contactes –que incorpora cada cop més 
representants de l’àmbit fi nancer– ajuda a 
la més gran fi nançarització del grup i, al seu 
torn, la mateixa fi nançarització contribueix 
a consolidar-lo com a centre de poder. La 
penetració de les lògiques fi nanceres en el 
grup PRISA es posa fi nalment de manifest 
a través de la fi nançarització del treball 
que té lloc a la matriu i a Sogecable (amb 
programes de repartiment d’opcions sobre 
accions com a forma de retribució salarial) 
i a través de la fi nançarització dels objectius 
corporatius, amb la inclusió, segons els Es-
tatuts de 1989, lletra f, de l’actuació en el 
mercat de capitals i monetari com a activitat 
pròpia del seu objecte social.

El grup Gestevisión Telecinco i el grup 
Planeta, aquest darrer accionista majoritari 
d’Antena 3 Televisió, detenen un grau de 
finançarització molt menor que PRISA, 
però tot i això no resten exempts d’una im -
portant penetració del capital fi nancer. 
Telecinco exhibeix un deute fi nancer molt 
reduït, en comparació a la resta de grups, 
però té importants entitats bancàries o d’in-
versió en la seva estructura de propietat. A 
part de l’empresa de Silvio Berlusconi, que 
té la participació de control, al principi de 
2008 també hi eren representats el Barc-
klays Global Investors UK Holdings Ltd 
(5 %), el Chase Nominees Ltd (5,4 %), el 
Fidelity Investment Ltd (1 %) i la gestora de 
fons nord-americana Harris Associates L.P. 
(5 %). El grup Planeta, per la seva banda, 
tenia al principi de 2007 gairebé el 40 % 
de tot el seu deute amb entitats de crèdit, el 
que representava un deute bancari de 658 
milions d’euros –essencialment generat per 
la compra d’Antena 3 Televisió. De propie-

tat familiar, el grup declarava almenys dues 
societats amb seu a Holanda en els comptes 
de 2006, destí de singularitat ben explícita, 
tal i com explicarem per al grup Mediapro, i 
la realització d’operacions amb instruments 
fi nancers. Planeta, al contrari que Telecin-
co, no cotitza en borsa, per bé que sí que ho 
fa Antena 3 Televisión, incorporada al seu 
grup. Aquesta societat, en la seva compta-
bilitat de 2006, també declarava un deute 
fi nancer important, del qual el 30 % (208 
milions d’euros) era bancari.

El grup Vocento té des de la seva creació, 
amb la unió del Grupo Correo i Prensa Es -
pañola, una estructura de propietat consti-
tuïda per diverses famílies, entre les quals hi 
ha hagut la dels Ybarra, molt vinculada al 
BBVA. El grau de fi nançarització de Vocento 
està, però, molt lluny del de PRISA. Amb un 
deute fi nancer molt reduït, de 54,3 milions 
d’euros el 2006, la major part amb entitats 
de crèdit, la seva expansió en el camp de 
la premsa escrita abans que en el sector 
audiovisual li ha evitat haver d’endeutar-se 
àmpliament. Vocento, però, no ha volgut 
mantenir-se al marge de les possibilitats que 
ofereix apostar pels mercats fi nancers com 
a eina per capitalitzar-se, i al fi nal del 2006 
va començar a cotitzar en borsa.

En la sisena posició de la taula fi guren 
les empreses de comunicació que es troben 
sota la propietat del grup francès Lagardère, 
un dels grups empresarials més importants 
de França, amb interessos en els sectors dels 
mitjans de comunicació, la defensa i l’aero-
nàutica. No aprofundirem aquí en aquest 
grup francès com tampoc ho podem fer 
amb l’italià RCS Media Group, l’antic grup 
Rizzoli, propietari avui de l’empresa resul-
tant de la fusió entre Unedisa i Recoletos. 
Però és fàcil imaginar les múltiples relacions 
fi nanceres que el primer, propietari d’una 
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participació molt rellevant del gegant em-
presarial de l’aeronàutica europea EADS, ha 
d’haver establert amb les entitats fi nanceres, 
mentre que és ben conegut que el segon és 
un hòlding controlat per 11 grans empre-
ses entre les quals hi ha entitats fi nanceres 
italianes. De la resta, ens centrarem en el 
cas de Imagina Media Audiovisual, la cap-
çalera que hi ha darrere del grup Mediapro, 
habitualment considerat com un grup ca -
talà, i que exemplifi ca com pocs el nou rè -
gim corporatiu que la fi nançarització repre-
senta per als grups de comunicació amb 
es tratègies de creixement agressives. Me-
diapro és un dels conglomerats més joves 
–potser, per això, amb el perfi l amb menys 
herències industrials tradicionals– i de 
més gran creixement recent al mercat es-
panyol. Aquest grup no cotitza en borsa i 
té radicades bona part de les matrius de les 
empreses que participen de la seva propietat 
a Holanda, la qual cosa implica un grau de 
transparència molt menor en la seva estruc-
tura corporativa i resultats fi nancers.

L’actual grup Mediapro és en realitat 
com s’anomena al resultat de la fusió el 
2006 de les productores Mediapro i Árbol 
Producciones, i que va donar lloc al hòlding 
Imagina Audiovisual, S.L. Si bé aquest 
hòlding i Árbol tenen la seu social radicada 
a Madrid, Mediapro és en realitat Media-
production Properties B.V., una societat 
radicada a Amsterdam i que és, al seu torn, 
propietat de dues societats també holande-
ses: Mediacapital B.V. i Cavendish Square 
Holding B.V., aquesta darrera una societat 
d’inversions del grup britànic de publicitat i 
màrqueting WPP. Imagina, igualment, indi-
ca en els seus comptes anuals de 2006 com 
a principals propietaris del hòlding dues 
empreses novament radicades a Holanda: 
la ja esmentada Mediacapital B.V., amb el 

40 %, i Witgoud Investments B.V., amb 
el 20 %, uns percentatges que podrien ha -
ver-se modificat després de l’entrada a 
l’accionariat d’Imagina el 2007, d’una com -
panyia d’inversions espanyola, Torreal SCR, 
propietària del fi nancer i empresari Juan 
Abelló. La radicació de les seus socials i/o 
fi scals a Holanda suposa utilitzar un ins-
trument perfectament legal que posa a 
disposició de les empreses la globalització 
fi nancera i que té nombrosos benefi cis per 
a les societats, especialment per a les que 
gestionen drets artístics. En primer lloc té 
avantatges fi scals: l’impost de societats és 
més reduït i hi ha exempcions tributàries 
en casos de fi lials estrangeres que reparteixin 
benefi cis a la hòlding holandesa. Holanda i 
Espanya tenen, a més, un conveni de doble 
imposició molt fl exible que permet que part 
dels ingressos generats a Espanya tributin 
a Holanda. La laxa legislació holandesa 
envers els territoris considerats paradisos 
fi scals també és un bon motiu per establir-
hi la seu, i sovint la presència de societats a 
Holanda és interpretada com un interès per 
part d’aquestes per treballar amb aquests 
territoris. Finalment, i no menys impor-
tant, a Holanda només cal comunicar als 
registres els noms dels accionistes quan 
aquests assoleixen el 100 % de les accions, 
motiu que fa gairebé impossible conèixer 
qui hi ha al darrere de les societats radicades 
en aquest país.

Del que s’ha dit, podem concloure que 
Mediapro està en mans de fons d’inversi-
ons nacionals i estrangeres (Witgoud In-
vestments i Torreal SCR) i d’una empresa 
l’activitat i propietaris de la qual s’ignora 
(Mediacapital). La penetració de capital 
fi nancer en aquest grup també és palesa 
en altres de les seves societats. A La Sexta, 
empresa pertanyent al grup, també hi 
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podem trobar altres actors fi nancers en 
la seva estructura de propietat, com són 
el fons d’inversions Gala capital i la caixa 
basca BBK. L’endeutament del grup amb les 
entitats bancàries, un altre dels criteris que 
permeten mesurar el grau de fi nançarització 
de les empreses, també és força alt. El 2006 

Imagina declarava 252 milions d’euros de 
passius fi nancers amb entitats de crèdit i el 
grau d’endeutament del hòlding pot fi ns i 
tot augmentar si atenem als compromisos 
de pagament de drets que Imagina tenia el 
2007 i que algunes fonts elevaven fi ns als 
3.000 milions d’euros.10

Principals grups de comunicació segons l’endeutament bancari (2006)

Empresa Endeuta- Resultat  Cotitza
 ment bancari net Plantilla en
 (milions €) (milions €)  borsa

Telefónica 29.557 6.233 232.996 Si

PRISA 3.095 229 12.007 Si

Planeta 1.075 58 3.283 No

Imagina Media Audiovisual, S.L. 252  27  2.576 No

Antena 3 TV 208 290 2.421 Si

Zeta 148 (1,7) 2.415 No

Prensa Ibérica 125 34 2.732 No

Gestevisión Telecinco 78 314 1.184 Si

Vocento 54 78 4.093 Si

Godó 49 23,4 1.610 No

Font: Registre Mercantil, Comissió del Mercat de Valors i webs corporatives. Les dades corporatives per 2006 
de l’empresa resultant de la fusió entre Unedisa i Recoletos no s’han pogut obtenir.

EL ROL DEL PODER PÚBLIC

Christian Pradié es preguntava el 2005 si 
l’actual règim de producció de la informa-
ció està evolucionant cap a una mena de 
model d’«espai públic fi nançaritzat», és a 
dir, cap a un espai globalment absorbit pel 
funcionament de les regles del capitalisme 
fi nancer. L’anàlisi anterior apuntaria en 
aquesta direcció. La qual cosa ens obliga 
a plantejar-nos la inevitable qüestió sobre 

la compatibilitat o, millor dit, la incompa-
tibilitat, entre el capitalisme fi nancer i les 
indústries culturals, si més no les propietà-
ries de mitjans de comunicació, les lògiques 
i objectius de les quals s’estan fusionant 
de forma progressiva amb les lògiques i 
objectius del capital fi nancer.

Com recordava Pradié, aquesta preocu-
pació ha portat a investigar els fonaments 
teòrics del marc social i jurídic específi c de 
les activitats d’informació i comunicació, 
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amb la fi nalitat de permetre modalitats de 
propietat i de control econòmic que afavo-
reixin el desenvolupament del pluralisme i 
la diversitat cultural. Bona part dels estudis 
crítics duts a terme sobre la concentració en 
les indústries culturals han mostrat aquesta 
preocupació pel pluralisme i la diversitat 
cultural. La necessitat de trobar un marc 
jurídic específi c per a les empreses editores 
o emissores de mitjans de comunicació fou, 
per exemple, la raó de ser i l’objectiu dels 
projectes de societats de redactors impul-
sats a França des de la dècada dels anys 
1950, primer per Le Monde, i en la dècada 
dels setanta per Libération. Però l’objectiu 
d’aconseguir tornar el poder als periodistes 
no va reeixir i tampoc no estava exempt de 
dilemes professionals, puix que la propietat 
cooperativa entre els redactors tampoc no ga-
ranteix per se el pluralisme ni la diversitat.

Tot això mostra la difi cultat de trobar 
models d’organització econòmica que per -
metin un exercici del periodisme professio-
nal aliè a les lògiques econòmiques, avui 
fi nanceres, que aquells que dominen el sis -
tema d’organització dels recursos ens im-
posen.

I això, al seu torn, porta Werner A. 
Meier a referir-se al fracàs de les polítiques 
de comunicació públiques impulsades des 
de la dècada dels anys 1970, les mesures de 
desregulació, liberalització i privatització 
que per al sector de la comunicació i la 
informació permeten parlar d’una inducció 
a la concentració per part de l’Estat, en 
comptes de ser a l’inrevés: «Els polítics, als 
qui la preocupació per la seva carrera torna 
àvids de poder, d’infl uència, de reputació 
i de prestigi, estan sempre amatents a no 
enfrontar-se amb els grups de comunicació 
dominants. [...] Amb la fi nalitat de no com -
prometre els seus propis interessos ni la po-

sició dels grups de comunicació nacionals 
dominants, l’Estat i les autoritats de regula-
ció faciliten les fusions i les vendes més que 
no les impedeixen», afi rma Meier.11 La qual 
cosa porta alguns a parlar de la paradoxa 
de la desregulació, en la mesura que els re-
sultats d’aquesta han estat exactament els 
oposats als fi ns pels quals es varen justifi car 
les polítiques que els impulsaven.

Però la responsabilitat no recau, segons 
autors com Meier, i hi estem d’acord, només 
sobre el poder polític. També els mateixos 
grups de comunicació han d’assumir el rol 
que hi han jugat, en la mesura que minimit-
zen en els seus discursos públics l’augment 
de poder que experimenten, així com les 
seves conseqüències potencialment negati-
ves, vinculades a la concentració i al poder 
dels mitjans de comunicació. No sorprèn 
que ni una cosa ni l’altra no s’investiguin 
sufi cientment ni es mesurin correctament, 
afi rma Meier. Es tracta d’una contradicció 
fonamental del capitalisme actual, aquella 
que expressa la tensió existent entre, per una 
banda, els grups de comunicació, sotmesos 
a les lògiques fi nanceres i que poden exercir 
i exerceixen l’acció política i, per una altra, 
les necessitats que la democràcia i la societat 
tenen d’un exercici independent, rigorós i 
professional del periodisme.

Així, mentre el discurs dominant, am-
plifi cat pels mateixos grups de comunica-
ció, afi rma que els mitjans contribueixen a 
democratitzar la societat, aquests es dedi-
quen, en bona part dels casos, en realitat, a 
acumular benefi cis per als seus propietaris i 
a legitimar un ordre social determinat. De 
tal manera que el que és bo per al negoci 
–la concentració, la creació de monopolis 
i l’oligopolització de sectors econòmics 
importants– és perjudicial per a l’exercici 
del periodisme, perquè el poder econòmic 
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que acompanya la concentració pot, lògi-
cament, infl uir en els missatges tramesos 
–o omesos. I si la concentració econòmica 
provoca una focalització sobre l’interès cor-
poratiu, en detriment de l’interès general 
o ciutadà, les lògiques fi nanceres que do-
minen actualment els grans conglomerats 
de la comunicació tendeixen fi ns i tot a 
oblidar l’interès empresarial, per prioritzar 
el d’uns pocs accionistes, alts executius que 
estan al comandament o fi nancers bancaris 
amb diversos interessos creuats.

I se’ns planteja així la gran paradoxa del 
negoci de les indústries culturals actual: 
malgrat la contradicció tot just assenyala-
da, les lògiques fi nanceres que dominen el 
negoci de la comunicació i la informació 
no són imposades sinó sinèrgiques, perquè 
fi nances i informació es necessiten mútu-
ament en el capitalisme fi nancer, tal i com 
ja va predir Hamelink12 i com ha contrastat 
Meier: «La negociació i la concepció de 
les polítiques mediàtiques públiques són 
també cada vegada més favorables als grups 
de comunicació dominants i cada vegada 
menys conformes a l’interès públics o, 
per dir-ho millor, a les expectatives d’una 
societat democràtica».13 Perquè l’objectiu 
prioritari dels poders públics en les seves 
polítiques de comunicació és, principal-
ment, i en primer lloc, la salvaguarda de la 
competència econòmica. Les altres qüesti-
ons, per importants que siguin, resten en 
un segon pla.

ELS RISCS 
DE LA FINANÇARITZACIÓ 

PER AL PERIODISME

Les conseqüències que l’autonomia de la 
lògica fi nancera té sobre els grups de comu-

nicació adopten forma de contradiccions 
internes per a aquests darrers, que generen 
riscs importants per a l’exercici del perio-
disme i la llibertat d’expressió en general. 
Òbviament, la primacia de les lògiques 
fi nanceres sobre les industrials no té lloc 
al cor de les empreses periodístiques sense 
un cost. En primer lloc perquè l’augment 
del perímetre dels grups i conglomerats 
de comunicació no signifi ca un increment 
automàtic de la rendibilitat a termini mitjà, 
tant per raons industrials com fi nanceres. 
Els costos de les grans operacions empresa-
rials de concentració són elevats –com es va 
posar de manifest a Espanya amb la fusió de 
les dues plataformes de televisió digital per 
satèl·lit el 2004, la reestructuració corpo-
rativa de les quals va tenir un cost pel grup 
PRISA/Sogecable d’entre 300 i 400 milions 
d’euros,14 o, en l’àmbit internacional, com 
ja s’havia experimentat amb la fusió entre 
Viacom i CBS el 1998, amb un cost de 
800 milions de dòlars.15 És més, algunes 
de les operacions fi nanceres més grans han 
generat importants difi cultats fi nanceres a 
les empreses protagonistes, com fou el cas 
d’AOL Time Warner, una fusió que es va re-
alitzar sobre la base dels actius sobrevalorats 
d’AOL que, després de la caiguda de la borsa 
tecnològica nord-americana (NASDAQ) va 
perdre gran part del seu valor en només dos 
anys; o com li va succeir a Telefónica amb 
les seves principals apostes a Internet (Terra 
o Lycos, per exemple).

En segon lloc, i com ha estat assenyalat 
per autors diversos, entre ells Meier, les 
contradiccions internes generades per la 
fi nançarització dels grups de comunica-
ció també revelen una realitat llargament 
amagada per la mística de la convergència 
digital. Aquesta realitat és que les grans 
operacions de concentració tampoc no con-
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dueixen automàticament a una millora de 
la productivitat. En síntesi, que les famoses 
sinergies industrials són molt més dèbils 
del que s’ha predit des de la dècada dels se-
tanta, que és quan es comença a glossar l’ad-
veniment de la convergència entre les tele-
comunicacions, la informàtica, l’audio-
visual i les indústries editorials gràcies a 
la digitalització. Aquesta convergència es 
produeix, sens dubte, però a una escala 
i ritme molt diferents dels anunciats. La 
consolidació dels grans grups de comunica-
ció internacionals ha permès constatar que 
molts pocs grups de comunicació porten a 
terme a la vegada activitats rellevants en el 
sector dels continguts, les xarxes i l’electrò-
nica, com augurava la convergència digital. 
És més, molts pocs grups de comunicació 
són completament multimèdia, és a dir, 
tenen una activitat rellevant en tots els 
ca nals existents (premsa, ràdio, televisió, 
Internet, llibres, música, etc.).

En realitat, les lògiques fi nanceres es-
tan a la base de la major part de les grans 
operacions empresarials en el sector de la 
comunicació, i han facilitat en gran ma-
nera el procés de centralització del capital 
que caracteritza actualment les indústries 
culturals en general i el sector dels mitjans 
de comunicació en particular. No obstant 
això, i al mateix temps, aquestes lògiques 
financeres entren en contradicció amb 
les lògiques industrials que funcionen en 
aquestes empreses, bé perquè no s’hi obté 
la rendibilitat o sinergies esperades, bé 
perquè, encara que s’obtinguin, tendeixen 
a provocar que les empreses de comunicació 
oblidin l’interès públic, i fi ns i tot l’interès 
corporatiu, per prioritzar l’interès fi nancer. 
I això té conseqüències directes sobre l’e-
xercici del periodisme, tant sobre l’empre-
sa com sobre el professional i el missatge 

periodístic. A continuació es ressenyen 
breument alguns d’aquests principals riscs 
de la fi nançarització, que poden generar un 
important dèfi cit democràtic en els mitjans 
de comunicació.

a) Riscs de la fi nançarització per a les em-
preses periodístiques:
– Més concentració i més fi nançaritza-

ció. La fi nançarització genera més tendència 
al gegantisme i, per tant, a la concentració, 
la qual cosa redueix la diversitat de les em-
preses periodístiques a través d’una selecció 
darwiniana en què els supervivents són les 
empreses més dominades per les lògiques 
fi nanceres.

– Més inestabilitat i risc fi nancer. La fi  -
nançarització de l’empresa periodística su-
posa també la seva incorporació a un entorn 
de més inestabilitat i competitivitat. Més 
inestabilitat derivada dels trets mateixos del 
capitalisme borsari, imprevisible i fl uctuant, 
enfront del capitalisme purament industri-
al; i més competitivitat perquè l’empresa ara 
ja no ha de competir només en els terrenys 
que li són propis –comunicació i informa-
ció–, sinó també en els mercats de capitals, 
per aconseguir recursos –en una economia 
creixentment fi nançaritzada, obtenir el re-
colzament del capital fi nancer requereix 
una considerable inversió de temps, diners 
i esforços. De manera que l’empresa peri-
odística fi nançaritzada, en incorporar-se a 
l’economia virtualitzada, multiplica els seus 
riscs i esforços fi nancers.

– Desviació de l’activitat que li és prò-
pia. L’empresa periodística fi nançaritzada 
pot acabar desviant bona part de la seva 
atenció i operativa a activitats que no li 
són pròpies, però a les quals la condueixen 
la seva expansió o els atractius de l’econo-
mia fi nancera. Es corre el risc de supeditar 
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l’interès empresarial a interessos purament 
fi nancers –impulsats per alguns accionistes, 
alts executius, consellers bancaris o amb 
activitat als mercats fi nancers.

– Allunyament dels criteris de respon-
sabilitat social. La corporativització del 
periodisme ja va fer palesa la contradicció 
entre els objectius empresarials de l’em-
presa periodística i la responsabilitat social 
del rol periodístic. La fi nançarització no 
només no neutralitza aquestes amenaces 
sinó que augmenta el risc d’allunyament 
de les funcions de responsabilitat social de 
l’empresa periodística. Ara la contradicció 
es més gran, en la mesura que augmenten 
les sinergies d’interessos de l’empresa de co-
municació amb actors de la fi nançarització 
global, com la banca.

b) Riscs de la fi nançarització per als mis-
satges periodístics:
– Defensa de l’ortodòxia economico-

fi nancera. A l’igual que la teoria liberal ha 
aconseguit imposar la narrativa que justifi ca 
les bondats d’un determinat sistema hege-
mònic a partir de la seva pròpia hegemonia 
–on l’empresa periodística es presenta com 
a suposat Quart Poder garant de la salut del 
sistema democràtic–, la globalització fi nan-
cera també imposa una narrativa hegemòni-
ca que justifi ca el procés de fi nançarització 
global. L’empresa periodística fi nançaritza-
da, com a part integrant d’aquest procés, 
corre el risc de contribuir a la legitimació 
d’una ortodòxia, la del capitalisme fi nancer, 
qualifi cada per alguns com de tragèdia del 
nostre temps pel seu caràcter especulatiu i 
parasitari.

– Finançarització dels missatges. La fi  -
nançarització de l’empresa periodística tam-
bé pot implicar, com de fet està succeint, la 
fi nançarització dels missatges periodístics, 

que té lloc a dos nivells: primer, en l’oblit, 
en la fase de selecció i producció de la in -
formació periodística, de l’economia pro-
ductiva –amb una tematització que relega 
a un segon pla importants aspectes de la 
distribució dels recursos a la societat–; se-
gon, en la priorització de les informacions 
tècniques purament destinades a la comu-
nitat fi nancera. Les informacions relacio-
nades amb l’economia fi nancera –mercats, 
expansió, resultats i ofertes públiques de 
venda– corren el risc de convertir-se en la 
principal informació econòmica. Quan 
l’empresa periodística està fi nançaritzada 
la sensibilitat o capacitat per contrarestar 
aquesta tendència és encara menor.

– Omissió d’informacions negatives. 
Donat que bona part de les informacions 
sobre economia productiva poden conte-
nir connotacions clarament negatives per 
al sistema fi nancer, l’empresa periodística 
fi nançaritzada també corre el risc de ten-
dir a ometre aquells missatges que poden 
causar més tensió en la seva estructura 
fi nançaritzada, com, per exemple, els rela-
tius a crisis bancàries, corrupció fi nancera, 
investigacions judicials o presència d’unitats 
corporatives en paradisos fi scals.

c) Riscs de la fi nançarització sobre el perio-
dista:
– Censura o autocensura. Les con-

tradiccions internes en què la persecució 
de lògiques fi nanceres sumeix l’empresa 
periodística poden ocasionar tensions entre 
l’empresa i els professionals del periodisme 
que tendeixin a solucionar-se mitjançant 
la censura o l’autocensura per part dels 
darrers.

– Més pressió o capacitat d’infl uència 
sobre el periodista. La fi nançarització de 
l’empresa periodística pot també augmentar 
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la capacitat d’infl uència o de pressió de les 
lògiques fi nanceres sobre el periodista. Les 
opcions sobre accions suposen la fi nançarit-
zació del salari que incorpora una dimensió 
aperiodística als objectius del treball del 
professional. De la mateixa manera, els 
convenis de col·laboració que la banca 
estableix directament amb les empreses 
periodístiques o amb els gremis professi-
onals, constitueixen elements de pressió 
sobre el periodista que van en augment 
amb la fi nançarització global i la particular 
de l’empresa periodística.

– Incapacitat per desenvolupar capacitat 
crítica en matèria fi nancera. En darrer lloc, 
i derivat de tot l’anterior, la fi nançarització 
de la comunicació en general i de l’empresa 
periodística en particular comporta dinà-
miques contràries a la formació crítica en 
aquells aspectes que més útils poden ser-li 
al professional, especialment quan és jove, 
per valorar una determinada circumstància 
financera. L’ortodòxia economicofinan-
cera dominant ja s’encarrega que, en la 
majoria de facultats de comunicació, el 
periodisme econòmic sigui, per exemple, 
una simple especialitat tècnica, en la qual 
el que prima és el domini de les tècniques i 
l’argot economicofi nancer, i no la capacitat 
d’anàlisi independent de les contradiccions 
inherents al sistema fi nancer. L’empresa 
periodística finançaritzada corre el risc 
d’incrementar aquesta absència de formació 
crítica del periodista, que al seu torn acaba 
immers en la lògica perversa que tan bé va 
formular el periodista nord-americà Upton 
Sinclair, quan afi rmà que és molt difícil fer 
comprendre una cosa a algú el salari del 
qual depèn que no l’entengui. 
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Entre el gener de 2007 i el maig de 2008 
van morir per vells o per malaltia, entre al -
tres, uns quants periodistes representatius 
d’allò que al llarg de l’últim segle s’ha con-
siderat el periodisme de qualitat: aquell que 
no només ha honorat una professió neces-
sària per a l’esdeveniment i consolidació de 
la democràcia i les llibertats, sinó que ha 
contribuït –com creu que ha de fer el bri-
llant periodista Jean Daniel– a revelar tot 
allò que els poders intenten quasi sempre 
amagar o, si més no, desviar-ne l’atenció. 
Probablement per això, aquesta professió és 
«la millor del món», en paraules de Gabriel 
García Márquez, o «la més interessant», 
després de la literatura, segons Mario Var-
gas Llosa.

Voldríem recordar mitja dotzena de pe -
riodistes, d’alguna manera paradigmàtics, 
d’entre tots els que ens van deixar en aquell 
any i mig. Comencem per Ryszard Kapus-
cinski, el reporter polonès mort a Varsòvia 
el 23 de gener de 2007 a l’edat de 75 anys, 
comunicador exemplar que ha llegat tota 
una fi losofi a de ser per a un gremi de vega-
des un xic descregut i a voltes cínic: «per 
ser periodista cal ser bona persona» o «els 
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periodisme a la Universitat de València i coeditor de 
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cínics no serveixen per a aquesta profes-
sió», va dir reiteradament. Potser per això, 
el nou alcalde de Londres, Boris Johnson 
–que va ser un periodista roí (trampós)–,1 
pot convertir-se en un polític espavilat, 
com també Berlusconi, que ha perseguit 
els bons periodistes italians que han gosat 
denunciar les seves contínues corrupteles i 
prevaricacions.

Kapuscinski estava fascinat pel periodis-
me i per les seves possibilitats d’apropar-se 
al món, particularment el dels despos-
seïts. Ell, que havia començat a treballar 
en l’Agència Nacional de Notícies d’una 
Polònia amb la censura fèrria d’un règim 
totalitari, va saber esquivar-la com altres 
bons professionals ho han de fer amb 
l’autocensura i/o les fortes pressions dels 
estats democràtics. Després d’una primera 
estada a l’Índia i a la Xina, al principi dels 
anys cinquanta, el 1959 es va instal·lar a 
l’Àfrica com a corresponsal de l’esmentada 
agència, fi ns a l’any 1981, tot fent contí-
nues escapades a Àsia i Amèrica Llatina. 
Fins a la seva mort es va dedicar a escriure 
grans reportatges i extraordinaris treballs 
periodístics en format de llibre, com ara 
L’emperador, El Sha, L’Imperi o Eben. 

El 4 de febrer de 2007, quan tenia 61 
anys, moria d’un infart a Viena un dels pe-
riodistes més incòmodes per als polítics aus-
tríacs: Alfred Worm. En un país governat 

Del periodisme de qualitat
al periodisme especulatiu

Josep Lluís Gómez Mompart
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per aliances espúries, Worm va investigar els 
escàndols de corrupció i d’hipocresia, com 
per exemple, el descobriment l’any 1980 
del gran frau fi nancer en la construcció del 
principal hospital AKH de Viena. La lluita 
contra la corrupció economicopolítica li va 
merèixer un reconeixement com el millor 
periodista de 2006. 

La neozelandesa Kate Webb, pionera de 
les corresponsals de guerra en Vietnam, va 
morir el 14 de maig de 2007, a Sidney, a 
l’edat de 64 anys, a conseqüència d’un càn-
cer. Va ser molt valenta com a reportera de 
confl ictes bèl·lics i tenia un especial talent 
per a les paraules, com va recordar el perio-
dista Peter Arnett, guanyador d’un Pulitzer 
per les seves cròniques sobre Vietnam. L’any 
1967 viatjà pel seu compte a Saigon i als 
pocs mesos va ser contractada per l’agència 
UPI com a corresponsal fi xa per la qualitat 
dels seus treballs, com ara els que revelaven 
la implicació dels ofi cials sudvietnamites en 
el mercat negre. 

Kate Webb va ser segrestada a Cambotja 
per tropes nordvietnamites durant 23 dies i 
inicialment fou donada per morta. Malgrat 
la set, la fam, les infeccions i els duríssims 
interrogatoris, en ser alliberada va declarar 
que havia estat tractada amb cortesia; va 
contraure la malària i va arriscar la vida en 
moltes ocasions. El 2001 es va jubilar com 
a directora adjunta de l’AFP en Djakarta, 
càrrec que ocupava des de 1985, perquè 
ella mateixa es considerava «massa gran per 
informar des de la primera línia» –l’únic 
periodisme que li agradava fer. No es veia pas 
com una persona dura, sinó més aviat vul-
nerable, i contràriament a allò que es pen-
sa –deia–, ser dèbil havia estat la clau de su-
pervivència en circumstàncies tan difícils. 

El fundador de la revista alternativa 
Actuel i de l’emissora lliure Ràdio Nova, 

Jean-François Bizot, nascut a París en una 
família de l’alta burgesia, moria el 8 d’octu-
bre del 2007, als 63 anys, d’un càncer. L’any 
1970, després d’haver treballat al setmanari 
L’Express, va fundar amb uns amics –entre 
ells, el destacat polític francès Bernard 
Kouchner, cofundador de Metges sense 
fronteres i Metges del món– el mensual 
underground Actuel, de llargs i excel·lents 
reportatges. Aquesta revista, icona de la 
contracultura a França, que va arribar a tirar 
400.000 exemplars, volia –en paraules de 
Bizot– «sorprendre, comprendre i sobretot 
no donar lliçons» en relació amb els nous 
moviments socials i els grups alternatius 
(de gènere, d’orientació sexual, musicals...), 
les formes de vida a les comunes, la cultura 
negra als EUA o l’ecologia. 

Una de les veus crítiques més destaca-
des del periodisme italià, Enzo Biagi, que 
quan va ser expulsat el 2002 de la RAI es 
va convertir en el símbol de la repressió de 
Berlusconi en els mitjans de comunicació, 
moria el 6 de novembre de 2007 a Milà, a 
l’edat de 87 anys. La seva actitud professio-
nalment honesta li va ocasionar problemes 
amb diferents mitjans. Després d’haver mi-
litat en la Resistència Partisana de la Segona 
Guerra Mundial va començar a treballar en 
el diari de Bolonya Il Resto del Carlino i va 
perdre la feina el 1951 per subscriure un 
manifest contrari a la bomba atòmica. El 
1960 va ser acomiadat del setmanari Época, 
per criticar durament el govern de l’ultra-
dretà Tambroni, i tres anys després el futur 
president de la República italiana, Saragat, 
el va expulsar de la direcció del telegiornale 
de la RAI, acusant-lo de «comunista», enca ra 
que ell sempre es va defi nir com «un so-
cialista sense partit». Després va treballar 
als periòdics La Stampa, La Repubblica, Il 
Corriere della Sera i al setmanari Panorama, 
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però va ser durant els anys noranta quan 
alguns memorables programes de la RAI, 
com ara Il Fatto, el van fer molt popular 
entre la ciutadania. 

Finalment, el 2 d’abril de 2008 moria 
als 92 anys Sir Geoffrey Cox, un reconegut 
periodista –reporter a la Guerra Civil espa-
nyola per al periòdic liberal antifranquista 
News Chronicle– que va renovar la infor-
mació televisiva amb el programa «News 
at ten» en el canal ITN britànic. Cox, que 
havia estat corresponsal a diferents països 
europeus, es va convertir en un dels pioners 
dels telenotícies en introduir el 1967 el 
primer informatiu de mitja hora per a una 
audiència massiva, a les deu de la nit, pro-
grama que va esdevenir quasi una institució 
nacional durant 32 anys. En destacar les 
imatges en directe des del lloc dels fets, en 
comptes dels butlletins insulsos que es feien 
fi ns aleshores, aquest periodista, nascut a 
Nova Zelanda i format acadèmicament 
a Oxford, va ser el precursor de la televisió 
moderna. 

LA FI DE REFERENTS 
I LA PRIMACIA DELS TAURONS

La mort de tots aquests grans periodistes, 
i de molts altres tal vegada menys cone-
guts, és un símptoma del fi nal d’època del 
periodisme més brillant i socialment més 
útil? Podrà reproduir-se el periodisme de 
qualitat que tants bons fruits ha aportat a 
la democràcia i al progrés si van desaparei-
xent els mestres de la (bona) professió? Tot 
i que les noves generacions de periodistes 
acostumen a tenir més i millor formació 
–perquè no només han fet uns estudis 
universitaris específi cs, sinó que sovint han 
estudiat un postgrau i parlen un parell de 

llengües estrangeres–, cada vegada troben a 
les redaccions dels mitjans menys veterans 
d’aquells que, a més d’ensinistrar-los en les 
bones pràctiques periodístiques, els puguin 
orientar en el periodisme crític, rigorós i 
rellevant, tot mostrant-se com a model de 
comportament, amb uns valors deontolò-
gics i unes actituds independents i no servils 
amb els poders públics i privats. 

 Sense dubte, la manca de referents vius 
prop dels joves periodistes és una qüestió 
preocupant, en un gremi cada cop més mi -
mètic, menys interessat per la història –so -
vint ni tan sols la pròpia– i més «imme-
diatista» i espectacular per culpa de la in -
fl uència d’uns relats més propers a l’info-
entreteniment o al groguisme (el periodisme 
sensacionalista o no, que inventa i menteix 
sense escrúpols). Més encara, quan domina 
l’oligopolització del sector mediàtic i una 
continuada substitució dels tradicionals 
patrons de premsa per gestors i executius de 
grans grups multimèdia: la propietat de les 
empreses periodístiques cada cop menys 
pertany a famílies o emprenedors amants 
del negoci de les notícies, sinó que ha pas-
sat a mans de societats sobretot de capital 
especulatiu, procedent d’indústries força 
alienes a la informació que necessiten con-
trolar la informació en benefi ci dels seus 
negocis globals, ja siguin armes, energies, 
immobiliàries, transgènics o blanqueig de 
diner negre o brut. 

Un parell de casos, a banda i banda de 
l’Atlàntic, exemplifi quen les repercussions 
d’aquest nou ecosistema mediàtic. 

La plantilla del prestigiós setmanari 
alemany Der Spiegel va forçar el novembre 
de 2007 la sortida de Stefan Aust, el seu 
director des de feia 13 anys. Tot i que sota la 
seva direcció la revista havia mantingut uns 
bons resultats, s’havia reforçat encara més el 



78
El tarannà d’alguns nous taurons de la 

premsa d’aquest segle recorda el de fa un 
segle, com ara l’artífex del model de perio-
disme groc William Randolph Hearts, extra-
ordinàriament dibuixat en la superba pel-
lícula d’Orson Welles Ciutadà Kane (1941). 
Aquella llegenda ara podria equivaler al cas 
de Conrad Black, el magnat canadenc que 
durant les dues darreres dècades del segle 
passat fou admirat per controlar a través del 
grup Hollinger mig miler de capçaleres de 
periòdics des de Toronto fi ns a Jerusalem. 
Lord Black, que idolatrava l’exprimera mi-
nistra britànica Margaret Thatcher, va ser 
acusat i declarat culpable el juliol de 2007 
de tres greus delictes de frau que implicaven 
35 anys de presó i una multa d’un milió de 
dòlars, en descobrir-se que havia creat una 
trama fi nancera per apropiar-se il·legalment 
de diner dels accionistes quan es desfeia de 
capçaleres del grup. 

LA INFORMACIÓ, 
MERCADERIA ESPECULATIVA

Aquestes, com tantes altres transaccions 
en el sector dels mitjans de comunicació, 
permeten pensar que per a alguns magnats 
–als quals ja no els queda res de l’honorable 
qualifi catiu de «barons de la premsa», com 
se’ls descrivia a l’Anglaterra del segle XIX– la 
informació, en plena societat de la infor-
mació, és simplement una primera matèria 
dels negocis especulatius a l’engròs. Si la 
informació ha esdevingut una mercaderia 
especulativa per a bona part dels empera-
dors mediàtics, això explicaria l’orientació 
que ha agafat bona part del periodisme, 
fi ns i tot de mitjans emblemàtics. Si es con -
fi rma aquesta hipòtesi, prou plausible, hom 
podria parlar de periodisme especulatiu, 

seu prestigi i la seva presència en reportatges 
a la televisió i Internet s’havia consolidat, 
els periodistes del Der Spiegel, amos del 
50,5 % de les accions, van destituir-lo al-
legant que volien recuperar un lector més 
jove, a través de bones idees fresques que 
consideraven que Aust no podia aportar. 
Der Spiegel, nascut el 4 de gener de 1947 i 
que de vegades ha superat una tirada d’un 
milió d’exemplars, ha estat un referent del 
periodisme de qualitat i d’investigació en 
alemany, amb la revelació de corrupcions 
polítiques i de diferents escàndols, com va 
ser el cas del fi nançament il·legal dels partits 
conegut com «l’afer Flick». 

 D’altra banda, Marcus Brauchli, direc-
tor de l’important rotatiu econòmic The 
Wall Street Journal, va haver de dimitir l’abril 
de 2008, quatre mesos després que aquest 
periòdic passés a mans del magnat Rupert 
Murdoch. El gegant de mitjans News Cor-
poration (175 capçaleres de premsa) de 
Murdoch es va fer amb el control de Dow 
Jones –empresa editora del diari fi nançer– 
per una suma de 5.200 milions de dòlars. La 
dimissió de Brauchli, persona molt infl uent 
en el món de la premsa nord-americana, 
atès que el Wall és el segon diari més venut 
als EUA després de USA Today, es va produir 
quan encara no havia complert un any en el 
càrrec, en substitució de l’anterior director 
Paul Steiger. Tots dos havien mantingut la 
qualitat i independència periodística, però 
Rupert Murdoch ja havia advertit que volia 
transformar The Wall Street Journal en un 
diari més lleuger i amb més informació po-
lítica per competir, entre d’altres, amb The 
New York Times. Un quants mesos enrere, 
el potent grup Tribune –que publica entre 
molts altres periòdics el Chicago Tribune i 
Los Angeles Times– va ser venut al magnat 
immobiliari Sam Zell. 
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semblantment com en altres moments de la 
història del periodisme s’han encunyat ex-
pressions com «periodisme interpretatiu», 
«periodisme sensacionalista», «periodisme 
de qualitat» o «periodisme groc». 

En aquest cas que ens ocupa, el «perio-
disme especulatiu» seria la fase superior 
i sibil·lina del «periodisme groc» de nova 
aparença, però lligat a mitjans de cert pres-
tigi, paradoxalment no populista sinó d’un 
relatiu elitisme, la naturalesa del qual és 
sobretot la pròpia d’una mateixa matriu 
economicofi nancera basada en l’especula-
ció; és a dir, moure actius (notícies) d’un 
costat a un altre sense parar massa atenció 
en el nucli signifi cant del sentit de la no-
tícia, sinó entenent aquesta com un in-
tangible en tant que valor de canvi un cop 
anul·lat el seu valor d’ús. 

Es fa difícil pensar que a alguns d’aquests 
taurons mediàtics els preocupi la informa-
ció en el sentit profund que legitima la 
tasca periodística. Ans al contrari, allò que 
sembla emergir del seus procediments i de 
les seves estratègies de compra i venda –i, 
conseqüentment, de les repercussions que 
aquest remolí implica sobre el periodisme 
i els periodistes– és que l’intangible és el 
prestigi simbòlic o el renom de la capçalera, 
allò que permet intercanviar. La desnatura-
lització progressiva del tipus de periodisme 
és la manera d’anar buidant de sentit i de 
contingut el periodisme que fi ns aleshores 
s’havia practicat, sovint justifi cat en els nous 
lectors, les noves modes i els nous temes. Tot 
plegat, quasi sempre més lleuger, més vistós, 
més divertit, més sorprenent, més aco-
lorit, més àgil... en defi nitiva, més trivial.

Després d’anys d’un cert èxit –encara 
que amb diverses crisis– del diari radical es-
querrós francès Libération –nascut el 1973 
i fundat, entre altres, per Jean-Paul Sartre 

i Michael Foucault–, l’històric director 
Serge July va deixar la direcció el 2006 en 
mans d’un antic redactor del mateix rotatiu, 
Laurent Joffrin. La recapitalització amb 15 
milions d’euros destinats a fer-lo sortir de la 
darrera crisi fi nancera va suposar paradoxal-
ment l’entrada –en el diari hereu del Maig 
del 68 parisenc– del magnat Edmond de 
Rothschild. Tot i que aquest multimilionari 
va assenyalar que no modifi caria la línia 
editorial, va exigir el següent: l’esmentat 
canvi del director, que havia estat l’ànima 
del periòdic i responsable d’un enorme crei-
xement durant l’època de Miterrand, i un 
canvi de disseny a tot color i més dinàmic. 
La nova maqueta –que pretenia convertir 
Libération en un diari «més seductor, més 
clar, més optimista, més obert i més hu-
mil»– inclou novetats com ara l’anomenat 
«Contre-journal», que recull opinions dels 
internautes, o bé un apartat de «Making 
of» que explica els secrets de l’edició del 
dia, com també la imposició d’articles més 
curts i de més imatges. 

EL SECTARISME S’IMPOSA 
D’UNA MANERA O UNA ALTRA 

L’altra estratègia que s’imposa com a fórmu-
la de màrqueting és hereva de la lògica de 
les audiències de la televisió: donar al públic 
allò que vol certa majoria, escassament exi-
gent i crítica, que sembla voler divertir-se 
fi ns a morir (en paraules de Neil Postman) 
o que palesa l’hedonisme de masses (que 
deia Pier Paolo Passolini) i que, de vegades, 
tant li fa un diari com un altre, gratuït o 
de pagament, sempre que no sigui massa 
pesat, massa complex, massa polític o mas-
sa cultural. Aquesta translació d’unes mo-
des audiovisuals a la premsa escrita (en 
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paper o digital) es fonamenta sobre la 
fal·làcia que cal orientar la informació en 
funció d’allò que el lector vol llegir, tot 
adaptant la realitat social a una de mediàtica 
que no grinyoli amb les creences (fortes o 
tòpiques) d’un lector tipus d’una determi-
nada ideologia o sensibilitat. El model de la 
cadena Fox nord-americana, caracteritzada 
per un periodisme sectari, seria el millor 
exemple a l’altra banda de l’Atlàntic, com 
una emissora de ràdio i un diari de Madrid 
prou coneguts serien també prou represen-
tatius, a l’Estat espanyol. 

 En sintonia amb aquesta tendència, 
un parell de religions monoteistes malden 
esforços i molts diners per tenir o reforçar 
mitjans d’observança espiritual ortodoxa. 
Això passa amb la nova cadena de televisió 
Mohamed VI del Sant Alcorà, creada el 
juny de 2006 al Marroc amb l’objectiu 
de formar imams a les mesquites, com ho 
havia fet la ràdio alcorànica. També amb 
el projecte de crear una xarxa mundial de 
televisions catòliques, arran del I Congrés 
de Televisions Catòliques celebrat a Madrid 
l’octubre de 2006. Mig any després es va 
saber que l’església catòlica preparava una 
mena de CNN del Papa, multicanal (TV, 
Internet, telefonia mòbil) en sis llengües i 
adreçada a una audiència potencial d’una 
vintena de milions d’usuaris. Es va batejar 
amb el nom H2O per simbolitzar la «purifi -
cació, salvació i vitalitat», es presentava com 
a independent del Vaticà, però amb «les 
exigències dels catòlics sobre la informació 
de l’Església al món». 

Cent anys després de les reaccionàries 
campanyes de la «bona premsa» catòlica 
que, a més de perseguir per tots els sistemes 
(assemblees, conferències, opuscles, predi-
cació, manifestacions, consignes en els con-
fessionaris, amenaces d’excomunió, etc.) la 

premsa plural i democràtica europea, van 
crear una potent xarxa de mitjans de comu-
nicació per contrarestar-la, ara la jerarquia 
eclesiàstica catòlica no només està infi ltrada 
i és posseïdora de molts mitjans arreu del 
món (semblantment als lobbies jueus), si-
nó que a més vol tenir la seva megaca-
dena de televisió orbi et orbe com la tenen 
algunes de les esglésies evangèliques. 

Evidentment, en l’àmbit musulmà, les 
possibilitats d’un bon periodisme són extre-
madament limitades, especialment en els mit-
jans audiovisuals. I la gran esperança d’un 
canvi en el panorama mediàtic des de la fi  
de 1996, quan es va posar en marxa el canal 
qatarí Al-Jazira, ha rebut pressions de tota 
mena, d’Orient a Occident, precisament 
per informar de forma rigorosa.2 El seu 
caràcter independent i plural (el lema de 
la cadena és «l’opinió... i el seu oponent» 
i entre els seus periodistes àrabs hi ha una 
quinzena de diferents nacionalitats i orien-
tacions) ha estat reconegut per cinquanta 
milions d’espectadors dels països àrabs i, 
des del 15 de novembre de 2006, per mil 
milions d’espectadors d’arreu del món 
gràcies al seu canal internacional (AJI) en 
llengua anglesa. 

Periòdicament hi ha hagut atacs a Al-
Jazira per tal d’impedir el seu periodisme. 
Pressions a l’emir de Qatar per part dels 
EUA i dels règims àrabs; bombardeigs a les 
seves seus de Kabul i Iraq, censura a Tunis, 
Algèria i el Marroc, o expulsió dels seus 
corresponsals en diferents capitals àrabs. 
També s’han creat cadenes per competir 
amb ella, com és el canal àrab de la BBC, de 
la nord-americana Al-Hurra o la saudita Al-
Arabiyya.3 Des dels primers mesos de 2008, 
Al-Jazira ha anat suavitzant el seu llenguatge 
i retallant algunes informacions, a més dels 
dos habituals tabús informatius (Qatar i 
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Aràbia Saudita), probablement arran de 
l’acord dels 22 ministres de Comunicació 
de la Lliga Àrab, que el febrer de 2008, 
reunits al Caire, van adoptar una posició 
ferma davant «d’alguns canals via satèl·lit 
que s’han apartat del camí correcte». 

En aquest estat de coses sembla que el 
poder ja no està tant en la informació sinó 
en la desinformació, com explicava molt bé 
fa uns pocs anys José Vidal-Beneyto:

 
La comunicació s’ha convertit en publicitat; 
i la comunicació política, en propaganda. 
Per operar aquesta conversió ha estat ne-
cessari que la informació es transformés en 
desinformació, és a dir, que el coneixement 
i transmissió de l’esdevenir real no fossin 
possibles, perquè les dades disponibles es 
referien a una altra realitat, produïda per 
falsifi cació. Desinformar no és només infor-
mar malament o manipular la informació; 
és imposar una determinada informació tot 
fent impossible que pugui existir qualsevol 
altre que ofereixi continguts diferents als 
seus. Es tracta d’un procés de falsifi cació 
progressiva que desemboca en una falsedat 
radical.4 

En l’esfera pública mediada i en la seva 
repercussió sobre l’opinió pública ha estat 
sovint acceptat que el poder requeia en la 
informació, però, com acabem d’assenya-
lar, ja fa un cert temps que no es pas així. 
Per tant, la funció del periodisme queda 
molt ferida, atès que com bé expliquen 
dos reconeguts periodistes i analistes nord-
americans de la realitat actual, Bill Kovach 
i Tom Rosenstiel, «el propòsit principal del 
periodisme és proporcionar als ciutadans la 
informació que necessiten per a ser lliures 
i capaços de governar-se ells mateixos».5 
Darrerament aquesta malaltia informativa 

s’ha anat agreujant, perquè cada cop més 
es practica un «periodisme sense informa-
ció»,6 com demostra un excel·lent estudi 
dirigit pel sociòleg Félix Ortega. Tot i que 
la investigació està referida al cas espanyol, 
no hi ha dubte que bona part dels plante-
jaments i de les conclusions a què arriben 
aquests comunicòlegs són habituals en el 
periodisme mundial: un periodisme del 
qual la informació –en tant que descripció 
i explicació dels fets i dels esdeveniments– 
pràcticament desapareix, i és substituïda 
per tot tipus de rumors, especulacions, 
tergiversacions, invencions i ocultacions 
al servei de l’autoreproducció mediàtica 
per tal d’atrapar sempre els receptors i, en 
ocasions, amb fi nalitats inconfessables. 

Tanmateix, la pèrdua de qualitat de la 
premsa és general, fi ns i tot de bona part 
de la que ha estat considerada de qualitat. I 
així ho ratifi cava Alan Rusbridger, director 
del destacat diari britànic The Guardian: 
«Els periòdics seriosos van a la baixa. Avui 
es tendeix a fer un tipus de periodisme 
que trivialitza la realitat».7 Dos dies abans, 
aquest mateix periodista parlava de com ara 
es dissenyaven les portades per tal d’atrau-
re els lectors, i posava dos exemples de la 
premsa de referència anglesa: la primera 
pàgina de The Times que dedicava –en 
l’edició del 27 de setembre de 2007– dues 
terceres parts a l’entrenador de futbol José 
Mourinho i asegurava que això hagués 
estat impensable fa vint anys, i la portada 
del prestigiós rotatiu The Independent que 
buscava atraure l’atenció amb una història 
en la portada que no tenia res a veure amb 
l’agenda informativa del dia.8 

Tot això és conseqüència –en paraules 
de Vargas Llosa– del procés de groguisme 
i del sensacionalisme de la premsa actual, 
«el càncer de la premsa, principalment en 
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les societats obertes».9 Amb anterioritat, 
l’escriptor peruà ja havia apuntat que una 
de les amenaces del periodisme és que es 
converteixi en entreteniment, i encara afe-
gia: «Molts mitjans han alleugerit i fri vo-
litzat els seus continguts, com a únic mitjà 
de conquistar o retenir el públic. Això em 
sembla molt perillós. Si el periodisme es 
converteix únicament en entreteniment, 
és una abdicació».10 Aquest deteriorament, 
no obstant, també deriva de les condicions 
de treball dels professionals del periodis-
me, com apunta Ignacio Sotelo: «les redac-
cions cada cop més exigües i els baixos 
sous repercuteixen en la qualitat de la prem-
sa, que, en perdre credibilitat i interès, perd 
lectors».11

ELS DANYS COL·LATERALS 
D’UN PERIODISME DEVALUAT 

Més enllà dels canvis tecnològics, derivats 
del desplegament de la premsa digital 
gràcies a Internet i de la proliferació de 
premsa gratuïta ben feta, la depreciació 
de la inversió en el periodisme en termes 
econòmics ja fa anys que està conformant 
una forta reestructuració del sector. I els pa-
trons dels mitjans, com inspirats en aquella 
«Natural history of the newspaper» (1923) 
de Robert Park, segons la qual el periòdic 
més que una institució és un organisme 
viu que lluita per l’existència, l’adaptació i 
busca l’augment de vendes a través d’atreure 
l’atenció; fan tot allò que calgui per tal de 
subsistir. En aquest fer i desfer, però, deixen 
de banda que la premsa, la informació, no 
és una simple mercaderia: no és només una 
institució social sinó que és un bé públic 
necessari per al progrés social i per a la 
democràcia. En conseqüència, el mal ús de 

la informació malmet el civisme i degenera 
la vida social. 

El juny de 2007 el grup News Corpora-
tion, propietat del magnat australià Rupert 
Murdoch, va anunciar l’acomiadament 
de 90 periodistes dels seus quatre diaris 
britànics per tal de reduir costos. Això va 
afectar el 6,5 % de la plantilla de The Ti-
mes, The Sunday Times, News of the World 
i The Sun que, en conjunt, sumen prop de 
1.400 periodistes. El febrer de 2008 The 
New York Times, que ocupa 750 periodistes, 
va decidir retallar la seva plantilla en 100 
redactors, tot i que l’editora del diari –que 
també és propietària del Boston Globe i del 
International Herald Tribune– va obtenir 
uns benefi cis nets de 143 milions d’euros, 
malgrat la pèrdua de vendes d’un 4,7 % 
dels seus diaris. I l’abril de 2008, el grup 
Le Monde va anunciar la supressió de 85 
llocs de la redacció, dels 320 periodistes 
que té aquest diari francès, que tres anys 
abans ja havia reduït la seva plantilla. Per 
lluitar en contra d’aquesta reestructuració, 
els professionals de Le Monde van fer alguns 
dies de vaga, la qual cosa va suposar que no 
s’edités el diari. 

Tal vegada, la primera oposició pro-
fessional destacada a aquestes reduccions 
del cos periodístic de mitjans de referència 
d’aquest segle, sense sufi cient justifi cació i 
emmascarant-se de crisi, la va protagonitzar 
Dean Baquet, director de Los Angeles Times. 
Aquest respectat i intel·ligent periodista, 
guanyador d’un premi Pulitzer en la seva 
joventut professional, va ser acomiadat el 
novembre de 2006 de la direcció del diari 
californià per oposar-se al retall d’un cente-
nar de llocs de treball a temps complet i, a 
més, fer-ho públic. El director gerent, que 
va fer costat a Baquet, també va ser acomia-
dat dies després. El geni decidit de Baquet 
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es va expressar fi ns a l’últim moment; dalt 
del seu escriptori, va acomiadar-se dels seus 
companys amb aquestes paraules: «Vosal-
tres teniu la creativitat, la intel·ligència, el 
coratge i els desitjos d’assumir riscos per 
seguir fent el periòdic encara millor d’allò 
que és».12 

Els riscos de la davallada de la qualitat 
informativa, per algunes de les principals 
raons esmentades, com també d’una in-
formació que de vegades no és tal infor-
mació, sinó desinformació o trivialitat, està 
implicant problemes seriosos que han fet 
refl exionar també el lingüista, crític literari, 
novel·lista i assagista italià Umberto Eco 
sobre l’actual societat anomenada «de la 
informació i del coneixement»: 

L’abundància d’informació sobre el present 
no et permet refl exionar sobre el passat. 
[...] L’abundància d’informació sobre el 
present és una pèrdua i no un guany. [...] 
Un dels nostres problemes contemporanis 
és l’abundància d’informació irrellevant i 
la difi cultat de seleccionar-la [...] Els periò-
dics tenen moltes pàgines, no molta infor-
mació. Sobre el mateix tema hi ha quatre 
articles que potser diuen el mateix... Exis-
teix l’a bun dància d’informació, però també 
l’abundància de la mateixa informació. 
[...] Acudim a Internet per a conèixer les 
notícies més importants. La informació dels 
periòdics serà cada vegada més irrellevant, 
més diversió que informació.13 

En les societats avançades i obertes, 
el benestar informatiu-comunicatiu és 
imprescindible per al desenvolupament 
social i l’avanç de la democràcia delibera-
tiva. De la mateixa manera que en la nova 
societat –d’economia globalitzada i de 
cultura mundialitzada– és absolutament 

necessari optar per la innovació, en el camp 
del periodisme la innovació passa ineludi-
blement per la qualitat de la informació. 
Perquè aquesta pugui ser qualitativament 
interessant des d’un punt de mira social 
ha de ser útil, rellevant (no ho confongueu 
amb ensopida), és a dir, ha de contribuir a 
explicar el nostre món complex. Tanmateix, 
el periodisme que sembla imposar-se no 
s’inclina sufi cientment –llevat d’excepcions 
notables– per la qualitat informativa –per 
la selecció de pocs i decisius temes tractats 
glocalment (globalment i localment alhora) 
amb amenitat reveladora–, sinó per una 
saturació de trivialitats glamouroses o carrin-
clones, tot convidant-nos simpàticament a 
una participació quasi pueril: «comenti la 
notícia», «enviï un sms», «voti per un tema», 
«expliqui el seu cas»... Tot plegat sembla 
que gaudim més del joc, participativament 
poc decisiu, que d’exigir una informació 
profitosa que afavoreix el coneixement 
individual i col·lectiu, sense adonar-nos 
massa que la qualitat de la informació és a 
hores d’ara un nou dret públic. 
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Al mateix temps que objectes de políti-
ques, la comunicació i la cultura són avui 
un camp primordial de batalla política: 
l’escenari estratègic que li exigeix a la po-
lítica recuperar la dimensió simbòlica –la 
capacitat de representar el vincle entre els 
ciutadans, el sentiment de pertinença a 
una comunitat– per a fer front a l’erosió 
de l’ordre col·lectiu. 

PARADOXES DEL PROJECTE 
DEMOCRATITZADOR 

DELS ANYS 1970

Amèrica Llatina té una experiència peculiar, 
ensems que pionera, en matèria de lluita per 
la democràcia i la integració comunicativa 
de la regió. Es tracta, però, d’una experièn-
cia força contradictòria. Denigrades pels 
règims dictatorials que governaven més de 
la meitat dels països als anys setanta i vui-
tanta, i frustrades d’hora en aquells altres 
països que les van acollir, les polítiques de 

Jesús Martín-Barbero és doctor en Filosofi a, especialista 
en estudis culturals i cap d’investigació de la Univer-
sitat ITESO (Guadalajara, Mèxic). És autor, entre al-
tres, de De los medios a las mediaciones: comunicación 
cultural y hegemonía (G. Gili). Una versió anterior 
d’aquest article aparegué a la revista Nueva Sociedad, 
175, Caracas, 2004.

comunicació iniciades durant la dècada de 
1970 a Amèrica Llatina expressen els ideals 
i els límits de la democràcia comunicativa 
al continent. En 1976 la Conferència Inter-
governamental de Comunicació, reunida a 
Costa Rica, esbossà allò que més endavant 
seria conegut com «nou ordre internacional 
de la comunicació i la informació», que féu 
possibles les primeres polítiques nacionals 
i uns anys després el llançament de ALASEI 
(l’Agència Llatinoamericana de Serveis 
Especials d’Informació). 

Allò que, en l’Amèrica Llatina dels anys 
setanta, donà força i contingut a la lluita per 
la democràcia comunicativa fou la contra-
dicció entre el projecte d’articular la lli-
bertat d’expressió amb l’enfortiment de 
l’esfera pública –amb la defensa dels drets 
ciutadans– i un sistema de mitjans que 
de bon començament havia estat gairebé 
totalment controlat per interessos privats. 
Però aquesta contradicció revestia alhora 
l’opacitat que deriva, als nostres països, de 
la identifi cació i confusió d’allò públic amb 
allò estatal i fi ns i tot allò governamental. 
Així, mentre que les polítiques nacionals de 
comunicació apuntaven, en el pensament 
dels investigadors i analistes més crítics, a la 
reformulació del model polític i econòmic 
dels mitjans per tal de garantir els drets de 
les majories, els governs traduïen aquestes 
propostes en termes d’ampliació de la seua 

De les polítiques de comunicació
a la reimaginació de la política

Jesús Martín-Barbero
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presència en l’espai dels mass media.1 Para-
doxalment, l’únic govern que propicià una 
reforma radical quant a la propietat pública 
dels mitjans, expropiant-los i posant-los en 
mans de grups socials, fou el govern militar 
del general Velasco Alvarado al Perú, on 
la confusió entre allò públic i allò estatal 
acabaria congelant la reforma, més enllà 
dels objectius de desenvolupament social 
i cultural que la van inspirar, en un altre 
mode de control polític dels mitjans per 
l’Estat. El balanç de conjunt de les polí-
tiques nacionals de comunicació2 posava 
l’accent, de manera del tot encertada, en 
l’oposició aferrissada del sector privat a unes 
reformes que, per suaus que foren, afecta-
ven de ple els seus interessos i mètodes de 
funcionament. Però en centrar l’anàlisi en la 
barrera econòmica aixecada pels interessos 
mercantils, hom deixava fora, o tractava 
molt superfi cialment, el model de societat 
i l’experiència política des de la qual s’havia 
concebut la democratització dels mitjans.

Més que no pas una qüestió referida a 
la forma de la societat –de la qual són part 
l’Estat i el mercat, partits i moviments, ins-
titucions i vida quotidiana– la comunicació 
que van retallar i van focalitzar aquestes 
polítiques es va esgotar en l’àmbit d’allò 
susceptible de democratització únicament 
des de l’Estat, des de les institucions. I 
l’altra preocupació central que orientava 
aquestes polítiques era el contingut nacio-
nal dels mitjans, amb la regulació del qual 
es mirava de fer front a l’erosió de les cul-
tures nacionals i a la penetració descarada 
o disfressada de l’imperialisme cultural que 
venia del Nord. Ara bé, la idea d’allò na-
cional que sustentaven aquelles polítiques 
deixava de banda la diferència: el poble era 
un i indivisible, i la societat «un subjecte 
sense textures ni articulacions internes, tan 

homogeni com aquell que acusàvem els 
nostres enemics de voler imposar-nos».3 No 
fou només l’oposició aferrissada del sector 
privat i els seus interessos mercantils allò 
que va frustrar les reformes: elles mateixes 
arrossegaven des de dins el llast d’un dèfi cit 
de societat civil i de pluralitat.

Hom ha abordat de ple el sentit polític 
d’aquestes contradiccions quan s’ha maldat 
per comprendre l’experiència límit a què es 
van enfrontar els pobles dominats per rè-
gims autoritaris. D’entrada, a la llum d’allò 
negat, és a dir, dels mecanismes de comuni-
cació de la societat quan el poder trenca les 
regles mínimes de la convivència democrà-
tica i ofega la llibertat i els drets ciutadans 
censurant, destruint, emmordassant els 
mitjans fi ns a convertir-los en mera caixa 
de ressonància de la veu de l’amo.4 En 
aquesta situació la societat descobreix que 
la competència comunicativa d’un mitjà 
concret depèn menys de la seua potència 
tecnològica que de la capacitat catalitza-
dora, de ressonància i de convocatòria que 
li aporten la situació política i la repre-
sentativitat social de les veus que s’hi fan 
visibles. I el que aquella situació va deixar 
ben clar és el desplaçament del pes i el valor 
polític de la comunicació cap a l’espai de la 
societat civil en la seua capacitat de portar 
la interpel·lació política fi ns a l’intertext 
de qualsevol discurs: ja fos estètic, religiós 
o científi c.

En els anys vuitanta l’heterogeneïtat 
d’allò social començarà a impregnar les 
propostes de comunicació, tot desestata-
litzant-les i diversifi cant-les. Hi va fer un 
pa per pioner la ràdio quan, revalorada en 
la seua oralitat –en la continuïtat i com-
plicitat amb les matrius culturals orals–, 
es va lligar al sorgiment de moviments 
populars, com ara en el cas de les emissores 
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mineres bolivianes,5 i és el que ha succeït 
cada vegada més intensament amb grups 
indígenes, comunitats veïnals, sindicats i 
institucions universitàries.6 Cap altre mitjà 
com la ràdio s’ha anat fent plural, portaveu 
de la diversitat pagesa i urbana, capitalina 
i provincial, cap altre s’ha obert tant a 
l’heterogeneïtat dels territoris i les regions, 
a les seues desigualtats i les seues diferèn-
cies. També en la televisió es fa present 
una certa pluralitat que fan possible els 
canals regionals i locals. Després de tant 
de temps negades, excloses de la televisió 
mal anomenada nacional, les gents de les 
diferents regions volen veure’s, mirar-se en 
les seues històries i relats, i volen veure els 
seus paisatges, personatges i festes. Al cap 
i a la fi , no és des de la pomposa i retòrica 
identitat nacional que hom podrà fer front a 
la pressió globalitzadora, sinó des d’allò que 
en cada país hi resta de culturalment més 
viu. I això implica que la cultura regional o 
local no signifi carà aleshores allò que n’ha 
restat d’exòtic i folkloritzat, la diferència 
excloent, sinó allò que culturalment és 
capaç d’exposar-se a l’altre, d’intercanviar 
amb ell i de recrear-se.7

També el vídeo independent, quan ha 
perdut els seus complexos d’inferioritat 
estètica enfront del cinema, i en superar les 
temptacions marginals que l’oposaven, amb 
bona dosi de maniqueisme, a la televisió, 
ha obert un altre espai de pluralisme co-
municatiu a Amèrica Llatina.8 Funcionant 
en circuits paral·lels o obrint-se camí en els 
forats que deixen els circuits del mercat, el 
vídeo independent està fent arribar al món 
cultural una heterogeneïtat insospitada 
d’actors socials i una riquesa de temes i 
narratives a través de les quals emergeixen 
i s’expressen canvis de fons en la cultura 
política dels sectors més joves.

COMUNICACIÓ I POLÍTICA: 
LES CONTRADICCIONS 

CULTURALS

Encara que quasi mai explícitament, tota 
política cultural inclou entre els seus com-
ponents bàsics un model de comunicació. 
El que resulta dominant és encara avui un 
model segons el qual comunicar cultura 
equival a posar en marxa o accelerar un 
moviment de difusió o propagació, que 
té al seu torn com a centre la posada en 
relació d’uns públics amb unes obres. Hi 
ha un ajust perfecte entre aquesta concepció 
difusiva de la política cultural i el paradigma 
informacional segons el qual comunicar 
és fer circular, amb el mínim de «soroll» i 
el màxim de rendibilitat informativa, un 
missatge d’un pol a un altre en una sola 
direcció. Fidels a aquest model, les polí-
tiques culturals solen confondre sovint la 
comunicació amb la lubricació dels circuits 
i la «sensibilització» dels públics, tot això a 
fi  d’acostar les obres a la gent o d’ampliar 
l’accés de la gent a les obres.9 Existeixen tan-
mateix altres models de comunicació que, 
des de les pràctiques socials fi ns a la teoria, 
han començat a possibilitar altres formes 
de concebre i operar les polítiques. Aquests 
altres models tenen en comú la valoració de 
l’experiència i la competència comunicativa 
dels «receptors» i el descobriment de la 
naturalesa negociada i transaccional de tota 
comunicació.10 Enfront d’una política que 
veu en el públic/receptor tan sols el punt 
d’arribada de l’activitat que conté l’obra, 
les millors obres, amb l’opció exclusiva 
de captar la major quantitat possible de la 
informació que li aporta, s’obri camí una 
altra política que té com a eixos: l’apro-
piació, o sia l’activació de la competència 
cultural de la gent, la socialització de l’ex-
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l’anàlisi de les relacions entre comunicació 
i cultura des dels mitjans cap a la qüestió i 
l’àmbit de les mediacions. Perquè encara 
que confosa amb els mitjans –tecnologies, 
circuits, canals i codis–, la comunicació 
remet avui, com ho ha fet al llarg de la 
història, als diversos modes i espais del 
reconeixement social. I és en relació amb 
aquests modes i espais que es fan com-
prensibles les transformacions sofertes pels 
mitjans mateixos i els seus usos. Com es pot 
deslligar el sentiment d’inseguretat ciutada-
na –gairebé sempre relacionat només amb 
el creixement de l’agressivitat i la violència 
urbana– de la pèrdua del sentit del carrer 
i el barri com a àmbits de comunicació? 
Com podríem entendre els canvis en la 
comunicació quotidiana, i per tant el paper 
que hi tenen els mitjans, sense comprendre 
la reconfi guració de les relacions entre pri-
vat i públic que produeix la reorganització 
dels espais i els temps de treballar i habitar? 
La concepció hegemònica que defi neix la 
comunicació com a transmissió/circulació 
no es «teoria» i prou, ja que orienta també 
la política de conversió dels espais públics 
de la ciutat en llocs de pas, de circulació 
fl uida, encara que hom la presente com a 
mera i inevitable resposta a la congestió del 
trànsit. No és estrany doncs que els nous 
moviments socials assumesquen creixent-
ment, com una dimensió fonamental de la 
seua lluita, la qüestió cultural, i que aquesta 
es formule explícitament en termes de co-
municació: a una comunicació feta de mers 
fl uxos informatius i a una cultura sense 
formes espacials, els moviments socials hi 
oposen «la localització de xarxes de comu-
nicació basades en comunitats culturals i 
xarxes socials arrelades al territori».12 Podem 
dir-ne, aleshores, polítiques de comunicació 
de polítiques que es limiten a reglamentar 

periència creativa, i el reconeixement de les 
diferències, o sia l’afi rmació de la identitat 
que s’enforteix en una comunicació feta 
de trobada i de confl icte amb el/allò altre. 
La comunicació en la cultura deixa llavors 
de representar la fi gura del mitjancer entre 
creadors i consumidors, per assumir la 
tasca de dissoldre aqueixa barrera social i 
simbòlica descentrant i desterritorialitzant 
les possibilitats mateixes de la producció 
cultural i els seus dispositius. És obvi que 
el que estem proposant no és una política 
que abandone l’acció de difondre, de portar 
o donar accés a les obres –el segon eix de la 
nova proposta té com a base el reconeixe-
ment del que fan els altres, les altres classes, 
els altres pobles, les altres ètnies, les altres 
regions, les altres generacions–, sinó la 
crítica a una política que fa de la difusió el 
seu model i la seua forma. I una proposta 
de polítiques alternatives en què comunicar 
cultura no es redueix a ampliar el públic 
consumidor de bona cultura, ni tan sols a 
formar un públic conscient, sinó que active 
el que en el públic hi ha de poble, és a dir, 
que faça possible l’experimentació cultural, 
l’experiència d’apropiació i d’invenció, el 
moviment de recreació permanent de la 
seua identitat.

Ara bé, per ventura les polítiques poden 
plantejar-se un horitzó de treball així? Que 
potser no es troben limitades, fi ns i tot en 
el camp cultural, pel seu creixent caràcter 
administratiu, a gestionar institucions i ad-
ministrar béns?11 La resposta a aquest in-
terrogant la trobarem probablement en un 
altre interrogant: fi ns a quin punt els límits 
atribuïts a la política en el camp de la cultu-
ra no provenen tant d’allò polític com de les 
concepcions de la cultura i la comunicació 
que han conformat les polítiques? La qual 
cosa ens retorna a la necessitat de desplaçar 
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els mitjans i controlar-ne els efectes, que 
no s’orienten de cap manera a fer front 
a l’atomització ciutadana, a contrarestar 
la desagregació i l’empobriment del teixit 
social, a estimular les experiències col-
lectives? I podríem dir-ne polítiques culturals 
d’aquelles que es limiten a contrarestar el 
perniciós infl ux dels mitjans massius amb 
la difusió d’obres de l’«autèntica» cultura 
sense plantejar-se ni remotament l’activació 
de l’experiència creativa de les comunitats 
o el que és el mateix, el seu reconeixement 
com a subjectes socials?

Lluny de la idea anacrònica, però per-
sistent, dels efectes immediats dels mitjans 
que buiden la política de sentit, per la seua 
pròpia infl uència, allò que comencem a 
comprendre és la necessitat d’inserir les 
relacions comunicació/política en un mapa 
creuat per tres eixos: la reconstrucció d’allò 
públic, la constitució dels mitjans i les 
imatges en espai de reconeixement social, i 
les noves formes d’existència i exercici de la 
ciutadania. Només els darrers anys comença 
allò públic (fagocitat durant molt de temps 
per allò estatal) a ser percebut en les peculia-
ritats de la seua autonomia, sustentada en la 
doble relació amb els àmbits de la «societat 
civil» i de la comunicació. Articulant el pen-
sament de Hannah Arendt13 i el de Richard 
Sennet,14 allò públic es confi gura alhora 
com «allò comú, el món propi a tothom» 
i «allò difós, “publicitat” entre la majoria». 
Que és el que remarca Sennet quan relacio-
na allò públic amb aquell espai de la ciutat 
(des de l’àgora grega) en què la gent es troba 
per a intercanviar informacions i opinions, 
per a deambular escoltant i entretenir-se 
discutint. Germán Rey ha explicitat i desen-
volupat entre nosaltres aquesta articulació 
fundant d’allò públic entre interès comú, 
espai ciutadà i interacció comunicativa:15 

circulació d’interessos i discursos que el que 
tenen de comú no nega de cap manera el 
que tenen d’heterogenis, això és més aviat 
el que permet el reconeixement de la diversi-
tat en fer possible la seua constatació i la 
seua contrastació. Perquè un tret inherent 
de la ciutadania avui és el fet que té a veure 
amb el «reconeixement recíproc», val a dir, 
al dret a informar i ser informat, a parlar 
i ser escoltat, imprescindible per a poder 
participar en les decisions que afecten la col-
lectivitat. A hores d’ara, una de les formes 
més fl agrants d’exclusió ciutadana se situa 
justament ací, en la despossessió del dret a 
ser vist i escoltat, ja que equival al d’exis-
tir/comptar socialment, tant en el terreny 
individual com col·lectiu, de les majories 
com de les minories. Un dret que no té res 
a veure amb el vedetisme exhibicionista dels 
nostres polítics i el seu pervers afany per 
substituir la capacitat de representar allò 
comú, que han perdut, per la quantitat de 
temps en pantalla. 

La relació cada vegada més estreta entre 
allò públic i allò comunicable –ja present 
en el sentit inicial del concepte polític de 
publicitat, la història del qual ha explicat 
Jürgen Habermas16 passa avui decisiva-
ment per l’ambigua, i molt qüestionada, 
mediació de les imatges. Perquè la centralitat 
del discurs de les imatges –de les tanques 
publicitàries en les avingudes o les carreteres 
a la televisió, passant per les mil formes de 
cartells, grafi ts, etc.– s’associa quasi sempre, 
o simplement es redueix, a un mal inevita-
ble, a una malaltia inguarible de la política 
moderna, a un vici provinent de la deca-
dent democràcia nord-americana, o a una 
concessió a la barbàrie d’aquests temps que 
tapen amb imatges la manca d’idees. Certa-
ment hi ha una mica o bastant de tot això 
en l’ús que la societat i la política actuals fan 
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de les imatges, però cal anar més enllà de 
la denúncia, cap a una comprensió del que 
aquesta mediació de les imatges produeix 
socialment, que és la condició necessària per 
poder intervenir-hi. I allò que es produeix 
en les imatges és, en primer terme, l’afl ora-
ment, l’emergència, de la crisi que pateix, 
des del seu si, el discurs de la representació. 
Perquè si és cert que la creixent presència 
de les imatges en el debat, les campanyes 
i fi ns i tot en l’acció política, espectacula-
ritza aqueix món fi ns a fer-lo tot un amb 
la faràndula, els concursos de bellesa o les 
esglésies electròniques, també és veritat que 
per les imatges passa una construcció visual 
d’allò social, en la qual la visibilitat recull el 
desplaçament de la lluita per la representa-
ció a la demanda de reconeixement. El que 
exigeixen els nous moviments socials i les 
minories –com ara les dones, els joves o els 
homosexuals– no és tant de ser representats 
sinó reconeguts: fer-se visibles socialment, 
en la seua diferència. Això dóna lloc a una 
nova manera d’exercir políticament els seus 
drets. D’altra banda, en les imatges s’esdevé 
un des-centrament pregon de la política, tant 
pel que fa al sentit de la militància com pel 
que fa al discurs partidista. En comparació 
amb el fonamentalisme sectari que ha 
estat propi de l’exercici de la militància 
tant en les dretes com en les esquerres, les 
imatges donen compte del «refredament de 
la política», amb el que Norbert Lechner 
anomena la desactivació de la rigidesa en 
les pertinences que afavoreix fi delitats més 
mòbils i col·lectivitats més obertes. I pel 
que fa al discurs, la nova visibilitat social 
de la política catalitza el desplaçament del 
discurs doctrinari, de caràcter obertament 
autoritari, cap a una discursivitat, si no 
clarament democràtica, amarada almenys 
d’interaccions i intercanvis amb altres ac-

tors socials. D’això donen prova tant les 
consultes o sondeigs massius d’opinió rea-
litzats des del camp de la política, com la 
proliferació creixent d’observatoris ciuta-
dans. Caldrà estudiar més a fons aquesta 
articulació semàntica (molt més que una 
mera proximitat fonètica) entre la visibilitat 
d’allò social que fa possible la presència 
constitutiva de les imatges en la vida pú-
blica i els observatoris com a forma actual 
de fi scalització i intervenció per part de la 
ciutadania. 

LA TRAMA COMUNICATIVA 
DE LA CULTURA: 

REIMAGINAR LA POLÍTICA

El lloc de la cultura en la societat canvia 
quan la mediació tecnològica de la comu-
nicació deixa de ser merament instrumental 
per a espessir-se, guanyar densitat i conver-
tir-se en estructural: el que la tecnologia 
mobilitza i catalitza avui no és tant la no -
vetat d’uns aparells sinó nous modes de 
percepció i de llenguatge, noves sensibilitats 
i escriptures. Radicalitzant l’experiència 
de des-ancoratge produïda per la moder-
nitat, la tecnologia deslocalitza els sabers 
modificant tant l’estatus cognitiu com 
institucional de les condicions del saber 
i de les fi gures de la raó. Això ha menat a 
una forta confusió de les fronteres entre la 
raó i la imaginació, el saber i la informació, 
la naturalesa i l’artifi ci, l’art i la ciència, el 
saber expert i l’experiència profana. Un 
nou mode de produir, que és indestriable 
d’un nou mode de comunicar, transforma 
el coneixement en una força productiva 
directa: «el que ha canviat no és el tipus 
d’activitats en què participa la humanitat 
sinó la seua capacitat tecnològica d’utilitzar 
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com a força productiva el que distingeix 
la nostra espècie com a raresa biològica, 
la seua capacitat per a processar símbols», 
afi rma Manuel Castells.17 La «societat de la 
informació» no és doncs només aquella en 
què la matèria primera més costosa és el co-
neixement, sinó també aquella en què el 
desenvolupament econòmic, social i polític, 
es troben estretament lligats a la innovació, 
que és el nou nom de la creativitat social.

Les transformacions s’ajusten, però, al 
moviment del mercats, que és més hegemò-
nic que mai, sense a penes intervenció de 
l’Estat o, més encara, soscavant el sentit i les 
possibilitats d’aquesta intervenció, és a dir, 
deixant sense sòl l’espai i el servei públic, i 
acreixent les concentracions monopolistes. 
Ja a mitjan dècada de 1980 havíem comen-
çat a comprendre que el camp de joc de 
l’actor transnacional no es trobava només 
en l’àmbit econòmic –els estats perdien 
capacitat de decisió sobre les formes pròpies 
de desenvolupament i les àrees prioritàries 
d’inversió–, sinó en l’hegemonia d’una 
racionalitat desocialitzadora de l’Estat i 
legitimadora de la dissolució d’allò públic. 
L’Estat havia començat a deixar de ser 
garant de la col·lectivitat nacional, com a 
subjecte polític, i esdevenia gerent dels in-
teressos privats transnacionals. Les aleshores 
anomenades noves tecnologies de comunicació 
esdevenien un dispositiu estructurant de la 
redefi nició i remodelació de l’Estat: passa-
ven a fer fort a un Estat al qual reforçaven 
en les seues possibilitats/temptacions de 
control, mentre que l’afeblien perquè el 
deslligaven de les seues funcions públiques. 
Alhora que perdien capacitat mediadora, els 
mitjans guanyaven força com a nou espai 
tecnològic de reconversió industrial. 

La conversió dels mitjans en grans em-
preses industrials es troba avui en bona part 

lligada a dos moviments convergents: la 
importància estratègica que el sector de les 
telecomunicacions revesteix en la política 
de modernització i obertura neoliberal de 
l’economia, i la pressió que exerceixen les 
transformacions tecnològiques vers la des-
regulació del funcionament empresarial 
dels mitjans. Són dues les tendències més 
notòries en aquest sentit. N’és una, la con-
versió dels grans mitjans en empreses o 
corporacions multimèdia, ja siga per de -
senvolupament o fusió dels mateixos mit-
jans de premsa, ràdio o televisió, o per l’ab -
sorció dels mitjans de comunicació per 
part de grans conglomerats econòmics; i 
l’altra, la desubicació i reconfi guracions de 
la propietat. La primera té en la seua base 
la convergència tecnològica entre el sector 
de les telecomunicacions (serveis públics 
en procés accelerat de privatització) i el 
dels mitjans de comunicació, i es va fer 
especialment visible a escala mundial en 
la fusió de l’empresa de mitjans de premsa 
TIME amb la WARNER de cinema, a la qual 
entrà després la japonesa Tosihiba, i s’hi 
afegiria posteriorment la CNN, el primer 
canal internacional de notícies; o en la 
compra de la Columbia Pictures per la 
SONY. A Amèrica Llatina,18 a la combinació 
d’empreses de premsa amb les de televisió, 
o viceversa, a més de ràdio i discografi a, O 
Globo i Televisa hi han afegit recentment 
les de televisió per satèl·lit. Ambdues par-
ticipen en l’empresa conformada per News 
Corporation Limited, propietat de Robert 
Murdoch, i Telecommunication Incorpo-
red, que és el consorci de televisió per cable 
més gran del món. Televisa i O Globo ja no 
estan sols, uns altres dos grups, l’un argentí 
i l’altre brasiler, s’han sumat a les grans 
corporacions multimèdia. El grup Clarín, 
que va partir d’un diari i edita avui revistes 
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i llibres, és amo de la xarxa Mitre de ràdio, 
del Canal 13 de TV, de la xarxa més gran de 
TV per cable que cobreix la ciutat capital i 
l’interior, Multicanal, i de la major agència 
nacional de notícies, a més de participar en 
empreses productores de cinema i de paper. 
I a Brasil el grup Abril que, a partir de la 
indústria de revistes i llibres, s’ha expandit 
a les empreses de TV per cable i de vídeo, i 
que forma part del macrogrup DIRECTV, en 
què participen Hughes Communications, 
un dels més grans consorcis constructor de 
satèl·lits, i el grup veneçolà Cisneros, l’altre 
gran de la televisió a Amèrica Llatina. 

En un nivell de menor capacitat econò-
mica però no menys signifi catiu es troben 
unes quantes empreses de premsa que s’han 
expandit els darrers anys en el sector audio-
visual. Així, El Tiempo, de Bogotà, que està 
ja en la TV per cable, acaba d’inaugurar el 
canal local per a Bogotà CitiTV i construeix 
actualment un conjunt de multisales de 
cinema; el grup periodístic El Mercurio, de 
Santiago de Xile, amo de la xarxa de TV per 
cable Intercom; el grup Vígil, argentí, que 
va partir de l’editorial Atlàntida i posseeix 
avui el Canal Telefé i una xarxa de TV per 
cable que opera no sols a l’Argentina sinó 
a Brasil i Xile.

La desaparició, o almenys la fl exibilitza-
ció, dels límits a la participació de capital 
estranger en les empreses llatinoamericanes 
de mitjans forma part també d’aquesta 
tendència. Tant Televisa com el grup Cis-
neros participen ja en empreses de televisió 
en diversos països d’Amèrica del Sud; en 
el grup Clarin hi ha fortes inversions de 
les nord-americanes GTE i AT&T; Rupert 
Murdoch té inversions en O Globo; el 
grup Abril s’ha associat amb les companyies 
de Disney, Cisneros i Muiltivisón amb 
Hughes, etc. Fet i fet, aquesta tendència 

mostra que, si les audiències se segmenten 
i diversifi quen, les empreses de mitjans 
s’entrellacen i concentren, tot constituint 
en l’àmbit dels mitjans de comunicació 
alguns dels oligopolis més grans del món. 
Naturalment, això no pot deixar de tenir 
conseqüències en la conformació dels con-
tinguts, que s’ajusten a pautes de rebaixa de 
la qualitat i a pressions fortes, però molt 
diversifi cades, d’uniformització.

L’altra tendència situa el camp dels mit-
jans de comunicació com un dels àmbits en 
què les modalitats de la propietat presenten 
més moviment. És aquest clarament un 
del camps on es manifesta de manera més 
pronunciada l’anomenat postfordisme: el 
pas de la producció en sèrie a una altra de 
més fl exible, capaç de programar variacions 
quasi «personalitzades» per a seguir el curs 
dels canvis en el mercat. Un model de 
producció així, que respon als ritmes del 
canvi tecnològic i a una acceleració en la 
variació de les demandes, no pot menys 
que conduir a formes fl exibles de propietat. 
Ens trobem davant vertaders moviments de 
«desubicació de la propietat» que, aban-
donant en part l’estabilitat que procurava 
l’acumulació, recorre a aliances i fusions 
mòbils que possibiliten una major capaci-
tat d’adaptació a les canviants formes del 
mercat comunicatiu i cultural. Com afi rma 
Castells, no assistim a la desaparició de les 
grans companyies però «sí a la crisi del seu 
model d’organització tradicional [...] L’es-
tructura de les indústries d’alta tecnologia 
en el món és una trama cada vegada més 
complexa d’aliances, acords i agrupacions 
temporals, en la qual les empreses més 
grans es vinculen entre si»19 i amb altres 
de mitjanes i fi ns petites en una vasta xar-
xa de subcontractació. A aquesta xarxa 
de vincles operatius de relativa estabilitat 
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correspon una nova «cultura d’organitza-
ció» que posa l’èmfasi en l’originalitat dels 
dissenys, la diversifi cació de les unitats de 
negoci i un cert enfortiment dels drets dels 
consumidors. En aquestes reconfi guracions 
de la propietat es dirimeixen no sols uns 
determinats moviments de capital, sinó 
també les noves formes que ha d’adoptar 
qualsevol regulació adreçada a la defensa 
dels interessos col·lectius i a la vigilància 
sobre les pràctiques monopolístiques. 

Tenen encara sentit, així les coses, les 
polítiques de comunicació? En tenen, si 
aquestes polítiques:

1. Superen la vella concepció excloent 
d’allò nacional i assumeixen que el seu espai 
real és més ampli i complex: el de la diver-
sitat de les cultures locals dins de la nació 
i el de la construcció de l’espai cultural 
llatinoamericà. 

2. No són pensades només des dels 
Ministeris de Comunicacions, com a 
simples polítiques de tecnologia o «de mit-
jans», sinó com a part integrant de les polí-
tiques culturals. No podem pensar a canviar 
la relació de l’Estat amb la cultura sense una 
política cultural integral, és a dir que assu-
mesca seriosament el que els mitjans tenen 
de, i fan amb, la cultura quotidiana de la 
gent; de la mateixa manera que no podem 
desestatalitzar allò públic sense resituar-ho 
en el nou teixit comunicatiu d’allò social, és 
a dir, sense polítiques capaces de convocar 
i mobilitzar el conjunt dels actors socials: 
institucions, organitzacions i associacions; 
estatals, privades i independents; políti-
ques, acadèmiques i comunitàries.

3. Són projectades tant per a l’àmbit 
privat com el públic dels mitjans. En el 
privat, i en un temps en què la desregulació 
és la norma, la intervenció de l’Estat en el 

mercat ha d’establir unes mínimes regles de 
joc que exigesquen netedat i compensació 
en les concessions, preserven el pluralisme 
en la informació i la cultura, ordenen una 
quota mínima de producció nacional, fo-
menten l’experimentació i la creativitat, en 
especial protegint l’existència de grups de 
producció independents. En l’àmbit públic, 
es tracta per damunt de tot d’encoratjar 
–sostenir, subvencionar i incentivar– mit-
jans i experiències de comunicació que 
amplien la democràcia, la participació 
ciutadana i la creació/apropiació cultural, 
i això no sols en el pla nacional sinó també 
en el regional i local. Si l’Estat es veu avui 
obligat a desregular el funcionament dels 
mitjans comercials, haurà de ser coherent 
i permetre l’existència de múltiples tipus 
d’emissores i canals que facen realitat la 
democràcia i el pluralisme que els canals 
comercials ben poc propicien. Així com 
en l’àmbit del mercat la regulació estatal 
es justifi ca per l’innegable interès col·lectiu 
present en tota activitat de comunicació 
massiva, l’existència de mitjans públics es 
justifi ca en la necessitat de possibilitar al -
ternatives de comunicació que donen entra-
da a totes aquelles demandes culturals que 
no caben en els paràmetres del mercat, ja 
siguen provinents de les majories o de les 
minories. 

4. Tenen projecció sobre el món de 
l’educació, i això té menys a veure amb la 
presència instrumental de mitjans a l’escola, 
o de l’educació en els mitjans, que amb la 
qüestió estratègica de com inserir l’educació 
–des de la primària a la universitat– en els 
complexos processos de comunicació de la 
societat actual, en l’ecosistema comunicatiu 
que conforma la trama de tecnologies i llen-
guatges, sensibilitats i escriptures. Es tracta 
de la desubicació i reubicació de l’educació 
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en el nou entorn difús d’informacions, 
llenguatges i sabers, i descentrat per relació 
a l’escola i el llibre, eixos que organitzen 
encara el sistema educatiu. 

NO PER CONCLOURE, 
SINÓ PER COMENÇAR 

A CAMINAR

Pensar la relació comunicació/cultura exi-
geix anar mes allà de la denúncia de la desu-
blimació de l’art que simularia, en la fi gura 
de la indústria cultural, la seua reconciliació 
amb la vida, com pensaven els teòrics de 
l’Escola de Frankfurt. Perquè al que assistim 
a hores d’ara és a l’emergència d’una raó 
comunicacional els dispositius de la qual –la 
fragmentació que disloca i descentra, el fl ux 
que globalitza i comprimeix, la connexió 
que desmaterialitza i barreja– són el suport 
del procés de transformació de la societat 
en mercat. Enfront del consens dialogal on 
Habermas veu emergir la raó comunica-
tiva, descarregada de l’opacitat discursiva 
i política que introdueixen la mediació 
tecnològica i mercantil, el que necessitem 
pensar avui és l’hegemonia comunicacional 
del mercat en la societat: la comunicació 
que ha esdevingut el motor més efi caç de la 
compartimentació i inserció de les cultures 
–ètniques, nacionals o locals– en l’espai/
temps del mercat i les tecnologies globals.

Si la revolució tecnològica ha deixat de 
ser una qüestió de mitjans, per a passar a ser 
decididament una qüestió de fi ns, és perquè 
ens trobem davant la confi guració d’un 
ecosistema comunicatiu conformat no sols 
per noves màquines o nous mitjans, sinó 
per nous llenguatges, sensibilitats, sabers i 
escriptures, per l’hegemonia de l’experièn-
cia audiovisual sobre la tipogràfi ca, i per la 

reintegració de la imatge en el camp de la 
producció del coneixement. Tot això està 
incidint tant sobre el que entenem per co-
municar com sobre les fi gures del conviure 
i el sentit de vincle social.

Però el que estem vivint no és, com 
creuen els més pessimistes dels profetes-fi -
de-mil·lenni –de Popper a Sartori–20 la dis-
solució de la política sinó la reconfi guració 
de les mediacions que constitueixen els seus 
modes d’interpel·lació dels subjectes i de 
representació dels vincles que cohesionen 
la societat. Mediacions que s’estan tornant 
cada dia socialment més productives, però 
la producció de les quals roman encara 
impensada i és en bona mesura impensa-
ble per a la concepció instrumental de la 
comunicació que impregna encara gran 
part de les ciències socials. Es tracta de la 
reintroducció, en l’àmbit de la racionalitat 
formal, de les mediacions de la sensibilitat 
que el racionalisme del «contracte social» va 
creure que podia (hegelianament) superar. 
Com va afi rmar fa ja anys Eliseo Veron, si 
la televisió li exigeix a la política negociar 
les formes de la seua mediació és perquè, 
com cap altre, aquest mitjà li dóna accés a 
«l’eix de la mirada»21 des del qual la política 
pot no sols penetrar l’espai domèstic sinó 
reintroduir en el seu discurs la corporeïtat, 
la gestualitat, és a dir, la materialitat signi-
fi cant de què està feta la interacció social 
quotidiana. Parlarem llavors de cultura polí-
tica, perquè on apunta aquesta categoria és 
a les formes d’intervenció dels llenguatges i 
les cultures en la constitució dels actors i del 
sistema polític mateix,22 als ingredients sim-
bòlics i imaginaris presents en els processos 
de formació del poder. I això fa derivar la 
democratització de la societat cap a un tre-
ball en la trama cultural i comunicativa de 
la política. Perquè ni la productivitat social 
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de la política es pot separar de les batalles 
que es donen en el terreny simbòlic, ni el 
caràcter participatiu de la democràcia és 
avui real fora de l’escena pública que cons-
trueix l’ecosistema comunicatiu.

Així doncs, com dèiem a l’inici, més 
que objectes de polítiques, la comunicació 
i la cultura constitueixen avui un camp 
primordial de batalla política: l’estratègic 
escenari que li exigeix a la política densifi car 
la seua dimensió simbòlica, la seua capacitat 
de convocar i construir ciutadans, per fer 
front a l’erosió que pateix l’ordre col·lectiu. 
Que és el que no pot fer el mercat23 per més 
efi caç que siga el seu simulacre. El mercat 
no pot sedimentar tradicions, ja que tot el 
que produeix «es dissol en l’aire» atesa la 
seua tendència estructural a una obsoles-
cència accelerada i generalitzada, no sols 
de les coses sinó també de les formes i les 
institucions. El mercat no pot crear vincles 
societals, és a dir, vertaders lligams entre 
subjectes, perquè aquests es constitueixen 
a través de processos confl ictius de comu-
nicació de sentit, i el mercat opera anòni-
mament mitjançant lògiques de valor que 
impliquen intercanvis purament formals, 
associacions i promeses evanescents que 
només engendren satisfaccions o frustraci-
ons, però no mai sentit. El mercat no pot, 
en darrera instància, engendrar innovació 
social perquè aquesta pressuposa diferències 
i solidaritats no funcionals, resistències i 
subversions; ací l’única cosa que pot fer el 
mercat és allò que sap: cooptar a la inno-
vació i rendibilitzar-la. 
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INTRODUCCIÓ 

L’octubre de 1944, a les pàgines d’Estrella Roja (Krasnaia Zvezda), la revista de l’Exèrcit 
Roig, apareixia l’article «L’infern de Treblinka», signat per Vassili Grossman. L’autor, escriptor 
i periodista rus nascut en 1905 a Berditxev (Ucraïna) al si d’una família jueva assimilada, hi 
donava testimoni de l’existència del primer camp d’extermini de l’anomenada Aktion Reinhardt, 
una veritable «fàbrica de mort» que juntament amb Belzec i Sobibor, destruiria gran part de 
la població jueva d’Europa oriental. Quan Grossman, seguint l’avanç de l’Exèrcit Roig l’estiu 
de 1944, arribà a Treblinka, del camp no en quedava res: era un desolat i immens terreny de 
cultiu. Durant més d’un any les SS s’havien afanyat a esborrar tots els rastres, però el periodista 
pogué entrevistar-se amb uns quants supervivents i els pagesos polonesos dels voltants. Amb les 
informacions que va anar recollint pogué redactar un document literalment estremidor. Com 
a corresponsal ofi cial en batalles tan cruentes com la de Stalingrad i la de Kursk, coneixia de 
primera mà els horrors de la guerra, també tenia notícia de les massacres de jueus de Babi Yar, 
d’Odessa i del seu Berditxev natal, on havia estat assassinada sa mare. Però l’impacte emocional 
del que s’havia esdevingut a Treblinka, reconstruït a través dels testimonis, va ser demolidor. En 
un moment de la narració, es dirigeix al lector per demanar-li que tinga coratge per continuar 
llegint, perquè tan dur com llegir-ho era haver-ho escrit. De fet, de tornada a Moscou, Grossman 
caigué malalt d’esgotament i de fàstic.

Tot i algunes inexactituds, i malgrat el càlcul inicialment sobredimensionat del nombre de 
víctimes,* l’essencial de l’article de Grossman ha estat confi rmat per la recerca històrica posterior, 

* Segons Anthony Beevor i Luba Vinogradova, «Grossman, basant la seua estimació en el nombre de trens 
de què havia sentit parlar i de la seua grandària, féu el càlcul que hi havien mort al voltant de tres milions 
de persones. La subsegüent investigació va donar una xifra d’entre 750.000 i 880.000. La raó de l’excés en 
l’estimació de Grossman era molt simple. Estava en el cert pel que fa als seixanta vagons per tren, però sem-
bla que no tingué en compte que, a causa que l’andana de l’estació del camp d’extermini era molt curta, els 
trens solien aturar-se a certa distància, i fi ns a l’andana només n’arribava una part. Així doncs, en general no 
eren cinc trens de seixanta vagons al dia, sinó un únic tren dividit en cinc parts» (Un escritor en guerra. Vasili 
Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Barcelona, Crítica, 2006, p. 352, n. 3).

L’infern de Treblinka

Vassili Grossman
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i de fet serví com a prova d’acusació en el Judici de Nuremberg. Amb tot, no pot oblidar-se 
que el relat va aparèixer en una publicació ofi cial soviètica, i que ja llavors començaven a fer-
se notar les consignes encaminades a dissimular la naturalesa sobretot antisemita del genocidi 
nazi i la col·laboració de membres de les nacionalitats soviètiques eslaves. Cal no oblidar que, 
com irònicament deia Ilia Ehrenburg, el mateix Stalin era el lector més atent d’Estrella Roja. 
La censura, o l’autocensura, es besllumen en les pàgines de «L’infern de Treblinka», no tant en 
l’ocultació del fet que les víctimes eren jueves –encara que de vegades es dissolen al·ludint a altres 
nacionalitats «ofi cials»–, com en la total absència de cap element vinculat a la religió jueva: cap 
pregària, cap blasfèmia, es posen en boca dels jueus que saben que van a morir. Grossman, però, 
deixa pistes al lector: gent que va a la mort amb un llibre (una Bíblia?), un canelobre dins d’una 
maleta (de set braços?), un vell que enmig de la cambra de gas pronuncia paraules de consol (un 
rabí?)... Tampoc no diu qui eren els vigilants o guardians auxiliars (Wachmänner), però sabem 
que eren ucraïnesos, presoners soviètics que col·laboraven amb les SS. Tanmateix, l’article mai no 
deixa de dir la veritat de l’Holocaust, i el mateix Grossman, admirador sincer de l’Exèrcit Roig, 
en tant que exèrcit del poble rus i no aparell de l’Estat soviètic, no va escapar al clima d’antise-
mitisme creixent promogut pel règim estalinista en la postguerra. La seua gran novel·la Vida i 
destí (traduïda recentment al català i publicada per Galàxia Gutenberg), els avatars que sofrí 
el manuscrit i l’arraconament de Grossman els darrrers anys de la seua vida deixen ben clar fi ns 
a quin punt havia esdevingut incòmode per al règim el qui havia estat un dels corresponsals de 
guerra més veraços i populars.

PAU VICIANO

I

A l’est de Varsòvia, en les ribes del Bug occidental, s’estenen sorrals i maresmes, espessos 
boscos de pins i d’arbres de fulla caduca. En aquesta terra pobra, els pobles són escassos; 
l’home evita els estrets camins on el peu s’encalla, o la roda s’enfonsa fi ns al botó en l’arena 
profunda. 

En aquesta natura trista, a més de seixanta quilòmetres de Varsòvia, es troba la petita 
estació de Treblinka, en la línia de Siedlce, a prop de Malkinia, punt d’encreuament de les 
vies fèrries que venen de Varsòvia, de Bialystok, de Siedlce i de Lomza. 

De tots els qui foren portats a Treblinka en 1942, ben pocs, sens dubte, havien travessat 
aquests llocs en temps de pau, i passejat la mirada distreta per la monotonia del paisatge fet 
de pins i d’arena, d’arena i de pins, amb, ací i allà, mates de brucs, un matoll ressec, una 
estació ombrívola, un encreuament de línies... Potser la mirada avorrida del viatger s’hauria 
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fi xat en un ramal de via única que eixia de l’estació per endinsar-se en el bosc entre els pins 
que el voltaven pels dos costats. Aquest ramal conduïa a una pedrera de gres blanc que s’usava 
per a les construccions industrials i urbanes. 

La pedrera és a quatre quilòmetres de l’estació, enmig d’un terreny despullat, tan ingrat 
que els pagesos el deixaven de banda com un desert en ple bosc. En alguns llocs la terra 
està coberta de molsa; ací i allà es veu perfi lar-se la silueta d’un pi escanyolit; una cornella o 
una puput bigarrada, de tant en tant, tallen el cel. Aquests llocs desolats van ser triats, amb 
l’aprovació del Reichsführer de les SS Heinrich Himmler, per convertir-los en un escorxador 
colossal, com la humanitat encara mai no n’havia conegut abans dels nostres dies cruels, 
fi ns i tot en les èpoques de barbàrie primitiva. No, l’univers mai no havia vist res de tan 
espantós. Hi havia ací el més atroç dels camps de la mort establerts per les SS, que superava 
en horror Sobibor, Majdanek, Belzec i Auschwitz. 

Hi havia dos camps a Treblinka, el camp núm. 1, on treballaven presos de diferents nacio-
nalitats, sobretot polonesos; i el camp dels jueus, el camp núm. 2. 

El camp núm. 1 (camp de treball o disciplinari) es trobava a prop de la pedrera de gres, 
no gaire lluny del límit del bosc. De tipus ordinari, s’assemblava als centenars, als milers 
d’altres camps que la Gestapo havia establert en les regions ocupades de l’est. S’havia cons-
truït en 1941. Hom hi trobava una mena de síntesi dels trets principals del caràcter alemany, 
deformats en l’espill horrífi c del règim hitlerià. D’aquesta manera tornen, monstruosament 
deformats en el deliri de la febre, els pensaments i els sentiments que eren del malalt abans 
de la malaltia. D’aquesta manera un dement deforma en els seus actes la lògica dels actes i 
de les idees de l’home normal. D’aquesta manera el criminal que assesta un colp de martell 
sobre el crani de la seua víctima afegeix, a la destresa que dóna el costum, el bon ull i la mà 
segura d’un ferrer, una sang freda que ja no té res d’humana. L’esperit d’estalvi, el mètode, 
la netedat minuciosa, són qualitats pròpies de molts alemanys i que donen fruit en l’agricul-
tura i en la indústria. Però el hitlerisme les va posar al servei del crim: en el camp de treball 
polonès la Reichs-SS hi actuava com si es dediqués al conreu de patates o de cols.

La superfície del camp estava dividida en rectangles perfectes; els barracons estaven 
alineats impecablement; petits bedolls vorejaven alberedes cobertes d’arena. S’havien cons-
truït basses de ciment per a les oques i els ànecs, i d’altres per fer-hi la bugada; s’hi accedia 
per escales còmodes. Hi havia també, per al personal alemany, un forn de pa modèlic, un 
saló de perruqueria, un garatge, un assortidor de gasolina amb el seu mesurador de vidre, 
dipòsits. El camp s’assemblava molt –amb els seus jardinets, les bombes d’aigua, els camins 
de ciment– al camp de Majdanek, a prop de Lublin, i a desenes d’altres camps de treball 
establerts, a l’est de Polònia, on la Gestapo i les SS es creien instal·lades per molt de temps. 
En l’organització de tots aquests camps es manifesten trets ben alemanys, com ara la pun-
tualitat, el càlcul minuciós, l’amor a l’ordre dut fi ns a la mania, el culte a l’horari i a l’esquema 
elaborat fi ns als mínims detalls. 
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Hom era enviat al camp núm. 1 per un lapse de temps de vegades molt breu: quatre, cinc 

o sis mesos. Allà hi havia polonesos culpables d’infraccions a les lleis del Govern General, 
infraccions de poca importància, evidentment, ja que per als casos greus hi havia la mort 
sense demora. Haver estat denunciat, haver deixat anar un mot al carrer, no haver satisfet 
totalment els lliuraments, negar l’automòbil o el cavall a un alemany, ser no pas convicte, sinó 
simplement sospitós de sabotatge a la fàbrica, o fi ns i tot, en el cas d’una dona jove, rebutjar 
les proposicions d’un SS, era sufi cient per ser enviat al camp disciplinari on es consumien 
centenars, milers de polonesos: obrers, pagesos, intel·lectuals, homes i dones, vells i adoles-
cents, mares i infants. Al voltant de cinquanta mil persones han passat per aquest camp. Els 
jueus només hi eren conduïts si tenien el grau de mestres en l’ofi ci d’obrer de vila, de sastre, 
de forner, de sabater, d’ebenista. El camp comptava amb tota mena de tallers; el de fusteria, 
molt gran, fornia de butaques, taules i cadires els estats majors de l’exèrcit alemany. 

El camp núm. 1, organitzat a la tardor de 1941, deixà d’existir el 23 de juliol de 1944, quan 
els presoners ja sentien rugir al lluny l’artilleria soviètica... 

Aquell dia, a trenc d’alba, Wachmänner [vigilants] i SS, després de beure’s un got de schnaps 
[aiguardent] per animar-se, procediren a la liquidació del camp. Quan arribà la nit, tots els 
presoners havien estat morts. Morts i soterrats. Tret de Maks Lewit, un fuster de Varsòvia 
que romangué fi ns a la nit confós sota els cadàvers dels seus companys i que aconseguí 
després arribar al bosc. Conta que estès a la fossa, va sentir a trenta nois entonar abans de 
ser afusellats un càntic soviètic, i a un d’ells cridar: «Stalin ens venjarà!». Quan el petit Leib, 
l’ídol del camp, caigué dins la fossa, s’aixecà dient: «Senyor Wachmann, heu fallat. Tireu 
una altra vegada, i apunteu millor!». 

Avui se sap quin era el règim del camp núm. 1: desenes de testimonis, polonesos i poloneses, 
evadits o alliberats, ens han parlat del reglament a què estaven sotmesos els presoners. Ho 
sabem tot del treball a la pedrera i com hi eren llançats al fons els qui no havien complert 
la norma; sabem quin era l’aliment: de cent setanta a dos-cents grams de pa i un litre d’un 
aigüerol infame batejat amb el nom de sopa; sabem que hom hi moria de fam i que s’em-
portaven amb carretons per l’altra banda dels fi lats de pues, per a donar-los el tret de gràcia, 
els qui tenien el cos infl at; sabem les orgies desenfrenades dels alemanys; sabem que violaven 
les joves i després les mataven; que llançaven la gent des d’una altura de sis metres; que per 
la nit, una colla d’embriacs irrompia en un barracó per a traure’n de deu a quinze presoners 
amb els quals experimentaven sense pressa diferents mètodes de matar, disparant en ple cor, 
a la nuca, als ulls, la boca, a la templa de les seues víctimes. 

Coneixem els noms dels SS del camp, el seu caràcter, els seus costums. Sabem qui era el cap 
del camp, l’alemany d’Holanda Van Eypen, assassí furiós, disbauxat insaciable, amant dels 
bons cavalls i de les curses. I el jove Stumpf, el cos massís del qual era sacsejat per atacs de 
riure irreprimibles cada vegada que matava un pres o que tenia lloc una execució davant 
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seu, Stumpf a qui anomenaven «la mort que riu», i que Maks Lewit, donat per mort en la 
fossa, va sentir riure la darrera vegada el 23 de juliol de 1944, quan sota les ordres dels SS 
els Wachmänner afusellaven els infants. Coneixem Swiderski, dit «el campió del martell», 
l’alemany borni d’Odessa que no tenia parangó per a l’assassinat «amb arma blanca», i que 
en uns minuts matà a colps de martell quinze infants de vuit a tretze anys considerats inútils 
per al treball. Coneixem Preifi , anomenat «el Vell», una bèstia fl aca, malcarat i taciturn, que 
tenia aire de zíngar. A l’aguait a prop de les escombraries del camp, esperava els presoners 
que hi anaven d’amagat a menjar-se les peladures de patata; els ordenava llavors obrir la boca 
i disparava de ple en aquesta boca oberta. Era la seua manera de distraure’s.

Coneixem Schwarz i Ledecke, dos assassins professionals que es divertien disparant, al ves-
pre, als presos que tornaven del treball, i que n’abatien tots els dies vint, trenta, fi ns a quaranta. 

El cervell, el cor, l’ànima, els costums, les paraules, els actes d’aquests pervertits eren 
l’esfereïdora caricatura del cervell, del cor, de l’ànima, dels costums, de les paraules, dels actes 
ordinaris de l’home. El règim del camp, tot el que se sap dels seus assassinats, el seu amor a 
les bromes cíniques, que recorden les de Burschen alemanys embriacs i busca-raons, les seues 
cançons sentimentals interpretades a cor entre els bassals de sang, els seus discursos sense fi  
als condemnats a mort, els seus sermons, les seues sentències morals acuradament impreses 
en paper especial: tantes monstruositats nascudes d’un xovinisme antic, de la sufi ciència, 
de la fatuïtat, de l’altivesa, de la pedanteria alemanyes, d’una preocupació exclusiva pel seu 
petit niu i d’una indiferència glacial vers tota la resta que viu, d’una fe fanàtica i ximple en 
la superioritat de la música, de la ciència, de la poesia, de la llengua, de la gespa, dels wàters, 
del cel, de la cervesa i de les cases alemanys. Els vicis i els crims horribles d’aquests homes 
provenien dels vicis del caràcter nacional alemany. 

Així era el camp núm. 1, un altre Majdanek, però més petit. I s’hauria pogut creure que res 
no hi havia de més horrorós al món. Però els qui hi vivien sabien bé que hi havia un altre 
camp cent vegades més horrible que el seu. Pel maig de 1942, en efecte, els alemanys havien 
emprès, a tres quilòmetres d’allà, la construcció d’una veritable fàbrica de mort. Les obres, 
en les quals s’havien ocupat més de mil parells de braços, havien avançat ràpidament. Allà, 
res no estava previst per a la vida, tot per a la mort. L’existència d’aquest camp havia de 
mantenir-se totalment secreta, aquestes havien estat les ordres de Himmler. Ni un sol home 
havia de sortir-ne viu, i ningú estava autoritzat a acostar-s’hi. Es disparava sense advertèn-
cia prèvia a qualsevol que passava per casualitat a un quilòmetre d’allà. Estava prohibit als 
avions alemanys de sobrevolar la zona. Fins al darrer moment, les víctimes, que eren dutes 
al camp per una ramifi cació de la via, ignoraven la sort que els esperava. Als guardians que 
acompanyaven els combois no se’ls permetia de franquejar el recinte exterior del camp: quan 
els vagons arribaven, els SS venien a rellevar els guardians. 

El tren, normalment format per seixanta vagons, s’aturava al bosc que dissimulava el 
camp, on era dividit en tres seccions de vint vagons cadascuna, que la locomotora, anant a 
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recules, empenyia successivament fi ns a l’andana, a l’interior del camp; ella mateixa s’atu-
rava just davant els fi lats de pues, cosa que feia que ni el maquinista ni el fogoner no hi 
entrassen, al camp. Quan la secció de vagons estava descarregada, el sotsofi cial SS de servei 
cridava xiulant els vint vagons següents, que esperaven a dos-cents metres. Quan els sei-
xanta vagons estaven buits, la Kommandantur telefonava a l’estació que el comboi següent 
podia posar-se en marxa. El que s’acabava de descarregar es dirigia a la pedrera a per l’arena 
que s’emportava a Treblinka o a Malkinia. 

Hom treia partit de la situació geogràfi ca de Treblinka. Els combois carregats de víctimes 
arribaven ací des dels quatre punts cardinals: de l’oest i de l’est, del nord i del sud. Venien 
de ciutats poloneses, de Varsòvia, de Miendzyrzec, de Czestokhova, de Siedlce, de Radom, de 
Lomza, de Bialystok, de Grodno; venien de Bielorússia, d’Alemanya, de Txecoslovàquia, 
d’Àustria, de Bulgària i de Bessaràbia. Durant tretze mesos, els combois se succeïren en di-
recció a Treblinka; cadascun d’ells comptava amb seixanta vagons, i en cada vagó hom ha-
via escrit unes xifres amb guix: 150, 180, 200; indicaven el nombre de persones que hi 
havia. Alguns empleats del ferrocarril i alguns pagesos duien el compte d’aquests trens 
en secret. Karzimierz Skarzynski, un vell de seixanta-dos anys que vivia a Wolka (el nucli 
de població més proper al camp), em digué que alguns dies passaven fi ns a deu trens per 
davant de Wolka només per la línia de Siedlce, i que en el curs d’aquests tretze mesos, ben 
pocs havien estat els dies que no s’havia vist passar cap tren. Ara bé, això no era més que 
una de les quatre línies que duien a Treblinka. Lurian Cukowa, mobilitzat pels alemanys 
per a treballar en el manteniment de la via que conduïa al camp núm. 2, afi rma que del 
15 de juny de 1942 al mes d’agost de 1943, va veure passar cada dia d’un a tres combois 
amb seixanta vagons de cent cinquanta persones, almenys, cadascun. Hem recollit desenes 
de testimonis pareguts. Fins i tot si reduïm aquestes xifres a la meitat, podem dir que en 
l’espai de tretze mesos, al voltant de tres milions de persones foren conduïdes al camp. Però 
tornarem sobre aquesta qüestió. 

El camp mateix, amb el seu recinte exterior, l’andana, els dipòsits on es reunien els objectes 
que havien pertangut a les víctimes i els altres locals accessoris, ocupava una superfície no 
massa extensa: set-cents vuitanta metres per sis-cents. Si per un instant es tenien dubtes pel 
que fa a la sort dels milions d’éssers portats allà, si es podia suposar ni que fos per un segon 
que els alemanys no els assassinaven tan aviat com arribaven, hom faria bé de preguntar-se: 
on són, doncs, aquests homes que podien constituir la població d’un petit Estat o d’una 
gran capital d’Europa? Durant tretze mesos –durant tres-cents noranta-sis dies– els combois 
van partir carregats d’arena o buits del tot: ningú no en va tornar, del camp núm. 2. Però 
avui la pregunta es planteja, terrible com una campanada a morts: «Caïm, on són els qui 
tu havies portat ací?»

El feixisme no ha pogut mantenir en secret el més gran dels seus crims. Però això no 
és pas perquè milers d’homes n’han estat testimonis involuntaris: convençut de la seua 
impunitat, a l’estiu de 1942, període dels més grans èxits militats feixistes, Hitler decidí 
exterminar milions d’innocents; avui se sap que és en 1942 quan la xifra dels assassinats 
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fou més elevada. Els feixistes mostraren llavors del que eren capaços. Si Adolf Hitler hagués 
vençut, hauria sabut fer desaparèixer tots els rastres dels seus crims; hauria sabut reduir al 
silenci tots els testimonis, encara que haguessen estat deu vegades més nombrosos; ningú 
no hauria badat boca. És per això que m’incline una vegada més davant els qui, a la tardor 
de 1942, enmig del silenci del món que avui celebra la seua victòria, van aturar, a la riba 
abrupta del Volga, l’exèrcit alemany darrere del qual borbollaven onades de sang innocent, 
m’incline davant els vencedors de Stalingrad, davant l’Exèrcit Roig que va impedir Himmler 
d’estendre el secret sobre Treblinka.

Avui els homes han parlat, les pedres i la terra han donat testimoniatge. I nosaltres podem, 
sota els ulls de la humanitat i davant la consciència del món, recórrer l’un darrere l’altre els 
cercles de l’infern de Treblinka, al costat del qual empal·lideix l’infern de Dant. 

Tot el que llegireu, ho he reconstruït a partir dels relats de testimonis vius, les declaracions 
d’homes que han treballat a Treblinka des de la seua creació fi ns al 2 d’agost de 1943, dia 
que els condemnats a mort es van revoltar, cremaren el camp i fugiren als boscos. Els Wach-
männer fets presoners han confi rmat paraula per paraula les declaracions dels testimonis i 
de vegades les han completades. Tots aquests homes els he vist amb els meus propis ulls, hi 
he parlat llargament, tinc davant meu les seues declaracions escrites. Aquests testimoniatges, 
de fonts tanmateix diferents, concorden perfectament, ja es tracte de Bari, el gos del cap del 
camp, o de la tècnica de l’assassinat en massa, de l’organització de la mort en cadena. 

Introduïm-nos, doncs, en els cercles successius de l’infern de Treblinka. 

A qui duien els combois? Jueus sobretot, però també polonesos, i gitanos. A la primavera 
del 1942, tota la població jueva de Polònia, d’Alemanya, de les regions occidentals de Bi-
elorússia fou tancada en els guetos. Milions d’obrers, d’artesans, de metges, de professors, 
d’arquitectes, d’enginyers, de mestres, d’artistes, vivien confi nats amb les seues dones, les 
seues fi lles, els seus fi lls, les seues mares i els seus pares en els guetos de Varsòvia, de Radom, 
de Czestokhova, de Lublin, de Bialystok, de Grodno i en desenes d’altres, més petits. El de 
Varsòvia tenia, ell sol, al voltant de cinc-cents mil habitants. Aquesta reclusió era la primera 
part, la part preliminar del pla hitlerià d’extermini dels jueus. En el curs de l’estiu de 1942, 
es va decidir d’executar la segona part del pla, la destrucció física dels jueus. Himmler es 
dirigeix llavors a Varsòvia i dóna les ordres corresponents. Dia i nit es dugueren a terme les 
obres: es va construir la fàbrica de mort de Treblinka. Des de juliol, els primers combois 
arriben de Varsòvia i de Czestokhova. Es va dir a tota aquesta gent que els duien a Ucraïna 
per fer treballs agrícoles. Porten amb ells vint quilos d’equipatge, a més del menjar; és tot 
el que se’ls ha permès d’endur-se.

Més d’una vegada els alemanys van fer prendre a les seues víctimes bitllets per a «Ober-
Majdan»; és així com van batejar Treblinka. Es començava a parlar en tot Polònia d’aquest 
lloc horrible. Des d’aleshores, els SS evitaren de pronunciar el nom de Treblinka quan feien 
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muntar les seues víctimes als vagons. Però el seu comportament no deixava als viatgers cap 
dubte sobre la sort que els esperava. N’entaforaven almenys cent cinquanta, sovint cent 
vuitanta i de vegades dos-cents en un vagó de mercaderies, i no els donaven de beure ni 
una sola volta durant tot el trajecte, que durava fi ns a dos o tres dies. Eren torturats per la 
set fi ns al punt d’haver-se de beure la seua orina. Per cent zlotys els guardians prometien 
un glop d’aigua, però tot sovint no els en duien. Els vagons estaven tan atapeïts que de 
vegades calia viatjar dret. Al llarg del camí, sobretot durant els dies asfi xiants de l’estiu, en 
cada vagó morien diverses persones: vells i malalts del cor. Com que no s’obrien les portes 
abans d’haver arribat a la destinació, els seus cossos, que començaven a descompondre’s, 
enverinaven l’aire. Si algú encenia un llumí durant la nit, els guardians obrien foc. El per-
ruquer Abram Kon conta que en el seu vagó van ferir així un gran nombre de persones i 
en mataren cinc. 

Per als qui arribaven dels altres països, com ara França, Bulgària, Àustria, etc., el viatge era 
del tot diferent. Mai no havien sentit a parlar de Treblinka, i fi ns al darrer moment estaven 
convençuts que els portaven a treballar. Els alemanys els seduïen amb les comoditats i els 
encants de la nova vida que els esperava. Alguns combois arribaven carregats de gent que 
havien cregut que viatjarien cap a un país neutral: anaven proveïts de passaports i havien 
obtingut de les autoritats alemanyes, posant-hi preu, els visats necessaris. 

Un dia el tren va portar a Treblinka ciutadans de Canadà, dels Estats Units i d’Austràlia 
que la guerra havia sorprès a Europa: després de moltes gestions i mitjançant grans pro-
pines, havien aconseguit de partir cap a un «país neutral»! Els trens que venien d’Europa 
occidental tenien vagons-llit i vagons-restaurant. Eren atesos pel personal ordinari: ací, 
res de guardians. Els viatgers duien grans baguls, maletes enormes i menjar en abundàn-
cia. Els infants descendien a les estacions i preguntaven als empleats: arribarem aviat a 
Ober-Majdan? 

De tant en tant arribaven combois de gitanos que venien de Bessaràbia i d’altres regions. 
Els trens també portaven joves polonesos, camperols i obrers, que s’havien revoltat o havien 
pres part en la guerra de partisans. 

És difícil de dir què era més horrorós: anar a la mort amb patiments horribles i sabent 
que cada instant us hi acosta, o bé mirar per la porta d’un vagó de primera classe en una 
ignorància completa del que us espera, mentre que des de l’estació es telefona ja al camp 
per anunciar l’arribada del tren i el nombre de les noves víctimes.

Per enganyar fi ns a la fi  els qui venien d’Europa, s’havia disposat una rèplica d’estació en 
l’andana on els conjunts de vint vagons arribaven per descarregar-se l’un rere l’altre. Una 
estació amb taquilles, consigna i restaurant. Uns indicadors amb fl etxes deien: «Trens a 
Bialystok», «a Baranovicze», «a Wolkovysk», etc. L’arribada del comboi era saludada per una 
orquestra; tots els intèrprets anaven vestits de manera impecable. Un home amb uniforme 
d’empleat del ferrocarril demanava els bitllets i feia eixir els viatgers en una plaça. N’eren 
tres o quatre mil, carregats amb bosses i maletes. Els joves sostenien els vells i els malalts. 
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Les mares portaven els seus infants al braç, els nens de més edat s’estrenyien contra els seus 
pares i dirigien als voltants mirades curioses. Aquesta plaça, trepitjada per milions de peus, 
tenia alguna cosa d’inquietant, de tràgic. L’ull a l’aguait copsava de seguida detalls alarmants. 
Ací i allà, sobre el terra agranat amb presses (just abans de l’arribada del tren, era evident), 
encara hi havia escampats objectes abandonats: farcells de roba, maletes obertes, brotxes 
d’afaitar, cassoles esmaltades... 

D’on provenien? I per què, en passar l’andana, la via s’interrompia de cop i volta? Per què 
aquesta herba groguenca i aquests fi lats de pues de tres metres d’alt? On eren les vies cap a 
Bialystok, Siedlce, Varsòvia, Wolkovysk? Per què els nous guardians mostraven aquesta sor-
negueria estranya davant els homes que s’arranjaven el nus de la corbata, les velletes tocades 
i posades, els nois vestits de mariner, les esveltes jovenetes que durant tot el viatge havien 
sabut mantenir neta la roba, les mares joves que embolcallaven amorosament els seus nadons 
amb les mantes? Tots aquests Wachmänner d’uniforme negres, tots aquests sotsofi cials de 
les SS s’assemblaven sorprenentment als conductors d’un ramat empès a l’escorxador. Per a 
ells, els nouvinguts ja no eren vius, i no podien evitar de somriure davant els seus pudors, 
les seues manifestacions d’amor, el seu temor, les seues atencions afectuoses i la cura que 
tenien de les coses. 

Com els semblaven d’estrafolàries, les mares que renyaven els seus fi lls perquè s’havien 
allunyat algunes passes o perquè s’havien embrutat el vestit de mariner, aquests homes que 
s’eixugaven el front amb el mocador i fumaven cigarretes, aquestes joves que s’arranjaven 
el pentinat i s’estrenyien la faldilla quan bufava un colp de vent. Estrafolaris, els vells que 
miraven d’asseure’s damunt les maletes, i els qui passaven amb un llibre sota el braç, i els 
malalts que s’embolicaven el coll amb una bufanda... Arribaven cada dia a Treblinka fi ns 
a vint mil persones; hi havia dies buits, en què només sortien de l’estació de sis a set mil 
«viatgers». Quatre o cinc vegades al dia, la plaça s’omplia de gent. I aquestes desenes, aquests 
centenars de milers d’ulls interrogadors i inquiets, aquestes cares joves o velles, aquestes 
belles joves de rínxols negres o amb el front esguitat d’or, aquests vellards calbs, encorbats, 
arraulits, aquests adolescents tímids no eren més que un torrent on s’enfonsaven la Raó i la 
Ciència, l’amor de les joves i la curiositat dels infants, la tos dels vells i el cor de l’home. I 
els qui arribaven sentien, estremint-se, que es posaven sobre ells les mirades estranyes, sorru-
des, reticents, satisfetes, plenes de la superioritat de la bèstia viva sobre l’home mort. En un 
instant, els seus ulls copsaven en aquell lloc diversos detalls insòlits. Què era, doncs, aquest 
enorme mur de sis metres, tot cobert de branques de pins groguencs i de mantes? Molt 
inquietants també les mantes embuatades de tots els colors, fetes de seda o d’indianes i tan 
semblants a les que portaven ells mateixos... Què hi feien, allà? Aquells a qui pertanyien, ja 
no en tenien necessitat?... I aquests homes, amb el braçalet blau, qui eren? Hom recordava 
aleshores refl exions recents, inquietuds sobtades, certs mots xiuxiuejats. Però no, no, no! 
Era impossible! I hom foragitava el pensament esfereïdor. La inquietud a penes durava; 
dos o tres minuts potser, fi ns que tots s’aplegaven a la plaça. Això sempre trigava: hi havia 
impedits, coixos, vells i malalts que tenien difi cultats per a moure’s. 
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Per fi , s’aplegaven tots. L’Unterscharführer (sots-ofi cial de les SS) els invitava llavors, en 

veu alta i separant bé els mots, a deixar allà els seus equipatges i a anar al bany emportant-se 
només els seus papers, els objectes de valor i el que fos estrictament necessari per rentar-se. 
Desenes de preguntes s’amuntegaven als seus llavis: calia agafar la roba interior? Es podien 
desfer els paquets? Hom retrobaria les seues coses? No en desapareixeria res? Però no se 
sap quina força estranya els obligava a callar, a dirigir-se ben ràpid sense dir un mot, sense 
ni tan sols llançar un colp d’ull enrere, cap a l’entrada oberta en el mur de fi lats de pues 
de sis metres d’alt, camufl at amb rames. Passaven davant les barreres antitancs, davant els 
fi lats tres vegades més alts que un home, al llarg d’un fossat antitancs de tres metres d’am-
ple, després de nou davant una estesa de fi l d’acer prim enrotllat, retorçat i entortolligat, 
i encara al llarg del mur que feia metres i metres de fi lats de pues. Un sentiment horrorós 
–el d’estar perdut irrevocablement– s’apoderava dels condemnats; impossible fugir, tor-
nar enrere, entaular combat: sobre les torres de fusta, baixes i rabassudes, apuntaven les 
metralladores. Demanar ajuda? Però al seu voltant no hi havia més que SS i Wachmänner 
armats amb metralletes, granades, pistoles; ells eren la Força, ells posseïen els tancs i els 
avions, les terres, les ciutats, el cel, els ferrocarrils, la llei, els diaris, la ràdio. El món sencer 
callava, esclafat, esclavitzat pels bandits bruns que imposaven el seu domini. Tanmateix, 
molt lluny, a milers de quilòmetres, l’artilleria soviètica tronava a les ribes del Volga: pro-
clamava la voluntat del poble rus de vèncer o de morir per la llibertat; cridava a la lluita 
tots els pobles del món... 

Davant l’estació, ràpids i silenciosos, dos-cents obrers amb braçalets blau cel desfeien els 
paquets, obrien els cistells i les maletes, descordaven les corretges dels portamantes. Proce-
dien a la tria i l’avaluació dels objectes deixats allà pel grup que acabava d’arribar: capses 
de labor acuradament ordenades, cabdells de fi l, calçotets de nen, bolquers, draps, jerseis, 
tisores, necessers de tocador, lligalls de cartes, fotografi es, didals, fl ascons de perfum, miralls, 
gorres, sabatilles, botes embolicades en buata en previsió del fred, sabates de dona, mitges, 
randes, pijames, paquets de mantega, cafè, pots de cacau, mantells d’oració, canelobres, 
llibres, galetes, violins, jocs de cubs... Calia una gran habilitat professional per triar en uns 
minuts aquests milers d’objectes, avaluar-los, separar allò que s’enviaria a Alemanya de la 
resta, de les coses velles i rebregades que calia llençar al foc. Ai de qui posava una maleta de 
cartró amb les maletes de cuir; ai de qui deixava entre els mitjons vells i sargits un parell 
de mitges noves de París. Hom s’enganyava una vegada, no mai dues. 

Quaranta SS i seixanta Wachmänner treballaven en el «transport», és a dir, en el que jo en 
diria la primera fase de l’operació: recepció del comboi, trasllat dels «viatgers» cap a l’«esta-
ció» i la plaça, vigilància dels obrers encarregats de triar i d’avaluar els objectes, els quals, de 
tant en tant, burlant la vigilància dels seus guardians, esmunyien ràpidament a la boca un 
bocí de pa, un terròs de sucre o un caramel trobats dins dels paquets. En acabar el treball, 
se’ls permetia de rentar-se la cara amb aigua de colònia i perfum, ja que l’aigua mancava a 
Treblinka, i només els alemanys i els Wachmänner n’usaven per rentar-se. 
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Mentre els qui acabaven d’arribar es preparaven per a prendre un bany, la tria s’acabava. 

Els objectes de valor eren duts al dipòsit; les cartes, les fotos de nounats, de germans, de 
promeses, les participacions de casament esgrogueïdes pel temps, aquests milers de coses 
infi nitament estimades i precioses per als qui els pertanyien, però que no oferien cap interès 
per als amos de Treblinka, eren reunides en piles i llançades en immenses fosses, al fons de 
les quals ja jeien centenars de milers d’altres cartes, targetes postals, targes de visita, fotogra-
fi es, papers coberts de gargots d’infants, de dibuixos ingenus amb llapis de color. I la plaça, 
escombrada ràpidament, estava preparada per a rebre un nou contingent. 

Però les coses no s’esdevenien sempre d’aquesta manera. Quan els detinguts sabien què 
els esperava, hi havia revoltes. El pagès Skrzeminski conta que va veure dues vegades 
gent que corria cap al bosc després d’haver trencat la porta del vagó i d’esbatussar els 
seus guardians; foren abatuts a trets de metralleta. Una d’aquestes vegades, quatre homes 
portaven al braç nens de quatre a sis anys, que també foren morts així. La pagesa Mariana 
Bukus informa de casos anàlegs. Un dia que estava treballant als seus camps, seixanta 
persones que s’havien escapat del tren i tractaven d’arribar al bosc foren assassinades 
davant dels seus ulls. 

Però el nou contingent dels condemnats ha arribat en una altra plaça, a l’interior del 
segon recinte, davant d’un enorme barracot; a la dreta n’hi ha d’altres tres de més petits: 
dos dipòsits de roba i un dipòsit de calcer. Més lluny, a l’esquerra, es troben les casernes dels 
SS i dels Wachmänner, els magatzems de queviures, l’estable, uns vehicles lleugers, uns ca-
mions, un automòbil blindat. En poques paraules, hom té la impressió d’un camp ordinari, 
semblant en tots els punts al camp núm. 1. 

Es veu, a l’angle sud-est de la plaça, un espai tancat per una reixa davant la qual s’alça 
una espècie de garita amb el rètol: «Infermeria». Els impedits i els malalts en estat greu, 
transportats en llitera, hi són rebuts per un metge amb bata blanca. Però ja en parlarem.

La segona fase de l’operació consistia a anihilar la voluntat de les víctimes mitjançant ordres 
incessants, on la lletra r petava com un fuet; se’ls llançava aquesta veu imperiosa de la qual 
està tan orgullós l’exèrcit alemany, perquè «prova» que els alemanys són una raça d’amos. 
«Achtung!» La veu del Scharführer proferia en el silenci tràgic la fórmula consagrada que 
repetia diverses vegades al dia des de feia molts mesos: «Els homes s’han de quedar on són. 
Les dones i els infants aniran a despullar-se a les barraques de l’esquerra». Llavors hi havia 
escenes esfereïdores. L’amor maternal, conjugal, fi lial els deia a tots que es veien per darrera 
vegada. Mans que s’estrenyien, besos, benediccions, llàgrimes, frases curtes on es posava 
tota la tendresa i tot el dolor... Els psiquiatres de la mort sabien que calia afanyar-se a tallar 
de colp tot això. Aquestes bèsties coneixien les lleis, molt simples, que s’apliquen en tots 
els escorxadors del món, i les aplicaven als homes. Era una de les parts més delicades de 
l’operació, el moment de separar les fi lles dels seus pares, les mares dels seus fi lls, les àvies 
dels seus néts, els marits de les seues dones. 
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«Achtung! Achtung!» De nou calia torbar els enteniments, enganyar-los amb l’esperança, 

presentar les regles de mort com a regles de vida. La mateixa veu reblava: «Les dones i els 
infants es trauran les sabates abans d’entrar. Les mitges cal deixar-les a dins de les sabates; 
els mitjons dels infants es posaran dins de les seues sabatilles, sandàlies o botins. No us en-
ganyeu!» Després d’una breu pausa, la veu tornava: «Quan aneu a la casa de banys, empor-
teu-vos les vostres joies, els documents, diners, una tovallola i sabó... Repetesc...».

En el barracot de les dones, hi havia una «perruqueria» on els passaven la màquina de rapar; 
els llevaven la perruca a les velles. Un estrany moment psicològic: segons el testimoni dels 
perruquers, veient-se despullades dels cabells, les dones estaven convençudes que anaven 
al bany. De vegades, una d’elles passant-se la mà pel cap deia: «Ací un poc més curt, si us 
plau... Igualeu-ho...». Quasi totes eixien tranquil·les, amb un tros de sabó i una tovallola, 
però les joves ploraven i planyien les seus boniques trenes. Per què els tallaven els cabells a les 
dones? Era per enganyar-les? No, era per utilitzar-los com a matèria primera... He pregun-
tat a molta gent què feien els alemanys amb tots aquests cabells de les que anaven a morir. 
M’han contestat que les enormes piles de rínxols i de trenes negres, daurades o rosses, eren 
desinfectades, embotides en sacs i expedides a Alemanya. Alguns testimonis han confi rmat 
que aquests sacs duien, en efecte, adreces alemanyes. Però allà, que se’n feia, d’aquests cabells? 
Ningú no m’ha pogut respondre. Un tal Kon, en les seues declaracions escrites, afi rma que 
anaven al departament de la Marina de Guerra; servien per a fer matalassos, per a trenar 
cordes per als submarins, etc. Aquesta declaració haurà de ser confi rmada, i ho serà pel gran 
almirall Raeder que en 1942 era al capdavant de la fl ota alemanya. 

Els homes es despullaven al pati. Se’n designaven, entre el primer contingent del dia, de 
cent cinquanta a tres-cents dels més robusts, que eren encarregats d’enterrar els cadàvers i 
que, normalment, eren morts l’endemà. Els homes havien de despullar-se ràpidament, però 
havien d’ordenar amb cura les sabates, els mitjons, la roba interior, la jaqueta i els panta-
lons. Tot això era tot seguit triat per un segon equip, anomenat «roig» a causa del color dels 
braçalets. El que podia ser expedit a Alemanya era portat immediatament al dipòsit; tota 
marca de fàbrica, metàl·lica o d’altra mena, era acuradament eliminada. La resta era cremada 
o bé s’enterrava en fosses. Tanmateix, la inquietud no cessava d’augmentar. Què era aquella 
espantosa olor que tapava ara i adés la de clor? Per què aquests eixams de mosques grosses 
i obsessives, ací, entre els pins? Amb la respiració ronca, el cor bategant, hom buscava fi ns i 
tot en els menors indicis la clau de l’enigma; hom volia alçar una punta del vel... Per què 
allà, en direcció al sud, aquest estrèpit d’excavadores gegants? 

La gent, tota nua, era conduïda a les fi nestretes on havien de lliurar els seus documents i 
objectes de valor. I de nou s’elevava la veu, terrible, hipnòtica: «Achtung! Achtung! Achtung! 
Qui intente amagar objectes de valor serà castigat amb la mort!». 

El Scharführer estava assegut en una petita caseta de posts. Estava envoltat de SS i de 
Wachmänner que romanien dempeus. Hi havia a prop de la caseta diverses caixes de fusta: 
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una per als bitllets de banc, l’altra per a les monedes, una tercera per als rellotges, els anells, 
les polseres, les arracades i les agulles de pit adornades amb pedres precioses. Els documents, 
que ja no servien per a res, sembraven el terra, els documents dels qui en una hora serien 
amuntegats en la fossa. Però es triaven acuradament l’or i els objectes preciosos: desenes de 
joiers establien la llei del metall, el valor de les pedres, la puresa dels diamants. Cuir, papers, 
teixits, aquestes bèsties utilitzaven tot el que havia pertangut a l’home; només deixaven de 
fer-ho amb la cosa més preciosa de totes: la seua vida. Quants esperits grans i poderosos, cors 
purs, bells ulls d’infants, dolços rostres de velles, quantes joves pagades de la seua bellesa que 
la natura havia tardat segles i segles a crear, han estat precipitats, enorme onada silenciosa, 
en l’abisme del no-res? Uns segons bastaven per destruir el que la natura i el món havien 
creat en el gegantesc i dolorós infantament de la vida. 

A la fi nestreta tot canviava bruscament: acabada la tortura de la mentida que els tenia tots 
en la hipnosi de la ignorància i la febre, i que els feia passar sobtadament de l’esperança a la 
desesperació, de les visions de la vida a l’horror del no-res. Havia estat fi ns aquell moment 
un dels elements de la cadena que, implacablement, els conduïa a la mort. Havia facilitat 
als SS el seu treball, però en el darrer acte del pillatge, es treien la màscara, trencant els dits 
de les dones per treure’ls els anells i arrancant-los les arracades de les orelles.

En la darrera etapa calia anar de pressa; el mot Achtung! era reemplaçat per un altre, que 
xisclava i petava: «Schneller! Schneller! Schneller!» Més de pressa! Més de pressa! Més de 
pressa! A corre-cuita cap al no-res! Se sap per la cruel experiència d’aquests darrers anys 
que en restar nu, l’home perd tota vel·leïtat de resistència i deixa de lluitar contra la sort; 
amb el seu vestit, l’home perd també l’instint de vida i accepta allò que li arriba com una 
fatalitat. Fins i tot esdevenen passius aquells en qui bullia la vida. Tanmateix, per evitar 
qualsevol sorpresa, els SS sotmetien a un embrutiment monstruós aquestes víctimes que 
arribaven a la darrera etapa del seu calvari.

Com ho feien? 
Recorrien a una crueltat sobtada, absurda i inútil. Aquesta gent tota nua a qui se’ls havia 

pres tot, però que s’obstinaven a romandre homes i que ho eren mil vegades més que les 
bèsties d’uniforme que els envoltaven, seguien respirant, veient i pensant; el seu cor bate-
gava encara. De cop i volta, els arrancaven de les mans el sabó i la tovallola, i els ordenaven 
alinear-se de cinc en cinc. 

«Hände hoch! Marsch! Schneller! Schneller!» (Les mans enlaire! Camineu! Més de pressa! 
Més de pressa!) Aleshores enfi laven un caminal tot recte, plantat de fl ors i d’avets, de cent 
vint metres de llarg i dos d’ample. D’un extrem a l’altre, a dreta i esquerra, hi havia fi lferros 
parats, on els Wachmänner amb guerreres negres i els SS d’uniforme gris s’estaven costat per 
costat. El caminal estava cobert de sorra blanca, i els qui marxaven al davant amb els braços 
enlaire hi descobrien l’empremta encara fresca d’altres peus nus. Més petits que els seus: els 
de les dones; molt petits els dels nens; o ben grans i pesats els dels vells. Aquests dibuixos 
efímers en la sorra eren tot el que restava de milers d’altres víctimes que acabaven de seguir 
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aquest camí com ho feien en aquest instant aquests quatre mil homes, i com ho farien dues 
hores després els qui esperaven en el bosc. Hi passaven com hi havien passat la vespra, deu 
dies abans, com passarien l’endemà i cinquanta dies després; hi passaven com tants altres 
van passar durant els tretze mesos que va durar aquest infern. 

Aquest caminal, els alemanys l’havien batejat com el «camí d’on no es torna». Un antro-
poide amb cara de ganyota, de nom Sukhomil, s’agitava i cridava xampurrejant deliberada-
ment en un alemany primari: «Schneller, schizeller, petits meus! L’aigua del bany es gelarà. 
Vinga, vinga, afanyeu-vos!» 

I allà dalt, esclafi a a riure, s’encongia, botava. Els homes amb els braços alçats marxaven 
en silenci entre dos cordons de guardians, sota els colps de culata i de porra, i els nens corrien 
perquè tenien difi cultat per seguir els adults. 

Tots els testimoniatges concorden sobre la ferocitat de l’SS Zepf en la darrera etapa d’aquest 
camí de la creu. Zepf s’havia especialitzat en l’assassinat d’infants. Dotat d’una força hercúlia, 
agafava bruscament un nen entre la multitud, el brandava com un batall i li estavellava el 
cap contra el terra, o l’esquarterava.

Havia sentit parlar d’aquest monstre, encara que nascut d’una dona, però havia tingut per 
insensat, per increïble, el que m’havien contat. Tanmateix, després d’haver-me entrevistat amb 
testimonis oculars, he comprès que era un dels aspectes del règim de l’infern de Treblinka 
que quadrava perfectament amb tota la resta, i vaig creure en l’existència d’aquest home. 

Els actes de Zepf, en efecte, eren necessaris; contribuïen a provocar el xoc psíquic; eren 
una manifestació d’aquesta crueltat il·lògica que destrossava les voluntats i les consciències. 
Zepf era un engranatge útil, indispensable, en la formidable màquina de l’Estat feixista. 

El que ens ha d’horroritzar no és que la natura produesca aquests degenerats: no són 
nombrosos els monstres en el món orgànic: els ciclops, els éssers de dos caps, i les deprava-
cions espirituals corresponents? El que és terrible és que aquests éssers, que haurien de ser 
casos aïllats i servir per a l’estudi dels fenòmens psíquics, són considerats en un cert Estat 
com a ciutadans normals, actius. La seua ideologia delirant, la seua psicologia pervertida, 
els seus crims espantosos són un element necessari de l’Estat feixista. Són la base mateixa 
de l’Alemanya hitleriana; són desenes, centenars de milers vestits d’uniforme, armats, 
condecorats a les ordres del Reich; han estat durant anys els amos absoluts de la vida dels 
pobles d’Europa. El que ha d’horroritzar, no són tant aquests éssers com l’Estat que els ha 
tret dels seus caus, de les seues tenebres, dels seus soterranis, perquè li eren útils, necessaris, 
indispensables, a Treblinka a prop de Varsòvia, a Majdanek a prop de Lublin, a Belzec, a 
Sobibor, a Auschwitz, a Babi-Yar, a Domanevka a prop d’Odessa, a Trostianetz a prop de 
Minsk, a Ponary a Lituània, en desenes i centenars de presons, de camps de treball o disci-
plinaris, de camps d’extermini. 

Siga com siga, un Estat no cau del cel. Són les relacions materials i ideològiques les 
que creen el règim polític; així doncs, hom es veurà colpit per l’horror per poc que hi 
refl exione. 
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De les «fi nestretes» al lloc d’execució hi havia de dos a tres minuts de marxa. Baldats 

pels colps, ensordits pels crits, els malaurats desembocaven en una tercera plaça, i per un 
instant s’aturaven atònits. 

Davant d’ells s’alçava un bell edifi ci de pedra amb ornaments de fusta i que feia pensar en 
un temple antic. Cinc esglaons de ciment conduïen a unes portes baixes, però molt amples, 
massisses i ben treballades. Creixien fl ors davant l’entrada, que estava decorada amb grans 
gerros. Però tot al seu voltant era el caos: es veien arreu muntanyes de terra acabada de re-
moure; amb pinces d’acer, una formidable excavadora projectava grinyolant tones d’arena 
groga, i la pols que s’alçava feia com una cortina que fi ltrava la llum del sol. Amb l’estrèpit 
de la gegantesca màquina que del matí al vespre excavava enormes tombes, es barrejaven els 
lladrucs furiosos de desenes de gossos llop. 

Als dos costats del funest edifi ci passaven carrils de via estreta, on gent vestida amb gra-
notes empenyien vagonetes. Les amples portes s’obrien lentament, i dos acòlits de Schmidt, 
el cap de la fàbrica de la mort, apareixien a l’entrada. Sàdics i maniàtics. L’un era gran, devia 
tenir una trentena d’anys, amb espatlles massisses, una cara bronzejada, animat, somrient, i 
els cabells negres. L’altre, més petit, també era més jove; tenia els cabells castanys i les galtes 
de color de llimona, com si acabàs d’absorbir una forta dosi d’acriquina.

El gran tenia entre les seus mans un tub gros i fort, d’un metre de llarg, que li servia de 
porra, i també un fuet. El segon brandava un sabre.

Els SS amollaven aleshores els gossos especialment ensinistrats, que es llançaven sobre la 
multitud i esquinçaven totes aquestes carns nues. I els SS, amb crits salvatges, els colpejaven 
amb les culates per fer-los avançar, les dones clavades d’espant. 

A l’interior de l’edifi ci, els subordinats de Schmidt empenyien els qui anaven a morir per 
les grans portes obertes de la cambra de gas. Era el moment en què sorgia Kurt Franz, un 
dels comandants de Treblinka, que portava el gos Bari de la corretja. Aquest monstre llan-
çava llavors sobre els condemnats el seu gos, que els arrencava els òrgans sexuals. Kurt Franz 
havia fet carrera al camp: a l’inici sotsofi cial SS, va arribar al grau d’Untersturmführer. A més 
d’haver revelat, en l’arranjament d’aquesta fàbrica de mort en sèrie, un talent d’organitzador 
poc comú, a més d’adorar el seu servei i de no concebre una altra vida que la que duia a 
Treblinka, on la seua vigilància infatigable podia exercir-se sense cessar, també era, fi ns un 
cert punt, un teòric: li agradava perdre’s en consideracions sobre el sentit i l’abast del treball 
que complia. Ah!, si tots els defensors molt humans del hitlerisme haguessen pogut estar 
allà en aquests instants horribles! Si haguessen pogut veure-ho amb els seus ulls! Quants 
arguments nous hi haurien guanyat els seus llibres i els seus articles desbordants d’amor per 
l’home! Gran és la força de l’Humà que només mor amb l’home. Quan arriba l’hora breu 
però horrible on la bèstia triomfa sobre l’home i l’abat, aquest conserva fi ns al seu darrer alè 
una ànima forta, un pensament clar i la projecció del seu amor, mentre que la bèstia resta 
una bèstia horrorosa. I aquesta força moral imperible és feta del negre martiri, però també 
del triomf de l’home que mor sobre la bèstia que viu. És el que feia predir, fi ns i tot en els 
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dies més sinistres de 1942, la victòria de la raó sobre la follia bestial, del bé sobre el mal, de 
la llum sobre les tenebres, de les forces del progrés sobre les forces de la reacció. Era com 
una alba. Alba terrible que s’alçava sobre camps regats de sang i de llàgrimes, sobre abismes 
de sofriments, entre els clamors de les mares i de les criatures de pit agonitzants i les raneres 
dels vells. Les bèsties i la seua fi losofi a predeien la decadència d’Europa i del món; però els 
homes han restat homes; han rebutjat la moral i les lleis feixistes, han lluitat contra elles 
amb tots els mitjans, fi ns i tot amb la seua mort. 

Hom es trasbalsa fi ns al fons de l’ésser, no té més son, ni repòs, quan sap com els con-
demnats a mort de Treblinka conservaren fi ns al fi nal intacta la seua ànima d’humans: 
com algunes dones, per salvar els seus fi lls, acomplien els actes més sublims i desespe-
rats; com joves mares, el nom de les quals ningú no coneixerà mai, cobrien els seus nens 
amb el seus cossos; m’han parlat de nenes de deu anys que amb el seu seny càndid miraven 
de consolar les seues mares esmaperdudes, i un petit noi que cridà entrant a la cambra de 
gas: «No plores, mamà, els russos ens venjaran!». Els noms d’aquests infants, ningú no els 
coneixerà mai. M’han parlat de desenes de revoltats que han lluitat sols i sense res més que 
les seues mans nues, contra l’horrible colla dels SS armats amb automàtiques i amb granades, 
i que han mort dempeus, amb el pit foradat per desenes de bales. M’han parlat d’un jove que 
enfonsà el seu ganivet en el cos d’un ofi cial SS; d’un altre, portat des del gueto de Varsòvia i 
que havia reeixit de miracle a amagar una granada que va llançar sobre la multitud dels seus 
botxins. M’han parlat d’una batalla que durà tota una nit entre un contingent de condemnats 
a mort i els destacaments de Wachmänner i de SS. Els trets, els esclats de granades van durar 
fi ns al matí, i quan el sol s’aixecà, els cadàvers sembraven la plaça; a prop de cada u jeia la 
seua arma: una estaca arrancada de la palissada, un pal, una navalla d’afaitar. Però els noms 
d’aquests homes, ningú no els sabrà mai. M’han parlat d’una gran jove que, en el «camí d’on 
ningú no torna», arrancà a un Wachmann la seua carrabina, lluità contra desenes de SS que 
disparaven contra ella i en matà dos. Un tercer en va sortir amb la mà destrossada; va quedar 
manc. Quant a ella, pot imaginar-se les tortures i la mort horrible que li foren reservats. Però 
el nom d’aquesta jove, ningú no el coneixerà, i ningú no el podrà honorar. 

O més aviat... Tota aquesta gent a qui el hitlerisme els ha llevat les cases i la vida, els 
noms dels quals ha volgut esborrar de la memòria universal –aquestes mares que cobrien 
els seus fi lls amb els seus cossos, aquests nens que eixugaven les llàgrimes de les seues mares, 
i els qui, lluitant amb ganivets i llançant granades, són morts en matances nocturnes, i la 
jove nua, semblant a les deesses antigues, que va lluitar un contra cent... tots van entrar en 
el no-res amb el nom més bell que hi ha, amb el nom d’home, que la banda sangonosa dels 
Hitler i dels Himmler no va poder arrabassar-los. Sí, sobre el monument de cadascun d’ells, 
la història escriurà: «Ací jau un home». 

Els habitants de Wolka, el poble més proper de Treblinka, conten que, a vegades, el 
clamor de les dones assassinades era tan punyent que ells corrien esmaperduts a través del 
bosc, lluny, sempre més lluny d’aquest crit horrible que travessava el cel i la terra. Després 
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el crit s’apagava de sobte, però era per a renàixer sobtat, espantós, i penetrar de nou, com 
una barrina, en els ossos, en el crani, en el més profund del cor. I això recomençava tres o 
quatre vegades al dia. 

He interrogat Sch., un dels botxins detinguts, a propòsit d’aquests crits. «Era quan se 
soltaven els gossos –m’ha dit–, en el moment que s’empenyia un grup de condemnats dins 
l’horrible construcció. Veien venir la mort, a més estaven terriblement atapeïts; se’ls colpe-
java salvatgement, i els gossos els esquinçaven la carn.» Després, quan les portes s’havien 
tornat a tancar, el silenci s’imposava. Però el crit renaixia cada vegada que un nou contingent 
arribava davant l’edifi ci, és a dir, dos, tres, quatre i fi ns cinc voltes al dia. Perquè Treblinka 
no era pas una fàbrica de mort amb procediments primitius: prenia els seus mètodes de la 
gran producció industrial moderna, treballava en cadena. 

Treblinka no va ser sempre com la descrivim. Va augmentar a poc a poc, es va desenvolupar; 
nous «tallers» vingueren a unir-se a les tres cambres de gas del principi. Aquestes encara 
no estaven a punt quan van arribar els primers contingents; foren morts a cops de destral, 
de martell i de porra, perquè els SS, preocupats de deixar els habitants dels voltants en la 
ignorància del que passava a Treblinka, no volien disparar. Les tres primeres cambres, de 
ciment, eren de dimensions petites: vint-i-cinc metres quadrats cadascuna (cinc per cinc) 
i un metre noranta d’alt; tenien dues portes: l’una per on entraven els vius; l’altra, molt 
ampla –quasi dos metres i mig—per on es treien els cadàvers. Les tres cambres reposaven 
sobre un mateix fonament.

Com que la xifra global de la seua capacitat de «producció» no responia a les exigències de 
Berlín, els caps del camp van fer construir l’edifi ci que ja hem descrit, orgullosos de dirigir la pri-
mera de les fàbriques de mort de la Gestapo, més potent que Majdanek, Sobibor i Belzyce. 

Durant cinc setmanes, set-cents presos s’ocuparen de la construcció del nou combinat 
de la mort. Mentre les obres estaven en el punt àlgid, un capatàs arribà d’Alemanya amb 
el seu equip, i va procedir al muntatge. Les noves cambres, deu en total, estaven posades 
simètricament als dos costats d’un ample corredor de ciment. Cadascuna tenia dues portes: 
l’una venia del corredor, per on entraven els vius; l’altra, oberta en el mur oposat donava a 
una andana i servia per a l’evacuació dels morts. Hi havia dues andanes –l’una a la dreta de 
l’edifi ci, i l’altra a l’esquerra– d’on partien els carrils de via estreta. Els cadàvers, trets a les 
andanes i de seguida carregats en les vagonetes, anaven a les immenses fosses comunes que 
obrien dia i nit les excavadores gegants. Les cambres tenien un terra construït en pendent 
que descendia del corredor cap a les andanes, cosa que permetia de buidar-les ràpidament, 
mentre que en la primera instal·lació, la del principi, els mètodes eren lents i primitius –hom 
s’emportava els cadàvers en lliteres, o bé els arrossegava amb l’ajuda de corretges. 

Cada cambra del nou edifi ci tenia vuit metres de llarg per set d’ample, és a dir, cinquanta-
sis metres quadrats de superfície. La superfície total era, doncs, de cinc-cents seixanta 
metres quadrats; comptant els setanta-cinc metres quadrats de les tres cambres del principi, 
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Treblinka disposava d’una superfície industrial de mort de sis-cents trenta-cinc metres qua-
drats. S’amuntegaven, dins d’una mateixa cambra, de quatre-centes a cinc-centes persones. 
Per tant, quan les deu cambres funcionaven de ple, anihilaven a la vegada unes quatre mil 
cinc-centes persones. Com a mitjana, les cambres de l’infern de Treblinka s’omplien dues 
o tres vegades al dia (però a voltes també fi ns a cinc vegades). És a dir, que morien, només 
en les noves cambres, suposant que només s’omplien quotidianament dues vegades, és a 
dir, reduint les xifres, al voltant de deu mil persones al dia i tres-centes mil al mes. Durant 
tretze mesos, Treblinka va funcionar tots els dies. Fins i tot si suposem noranta dies d’aturada 
per a les reparacions o perquè no hi havia combois, encara en queden deu mesos sencers. 
A raó de tres-centes mil víctimes per mes de mitjana, obtindrem, per a aquests deu mesos, 
la xifra esfereïdora de tres milions; això ve a confi rmar les nostres conjectures del principi: 
tres milions, havíem dit, basant els nostres càlculs en el nombre –d’altra banda conscient-
ment reduït– dels combois que arribaven. Resumesc: primerament, segons els testimonis, 
Treblinka funcionava tots els dies; a despit dels seus costums, els alemanys no descansaven 
diumenge, ni tan sols els dies de festa com Nadal, Pasqua i cap d’any. 

En segon lloc, la capacitat de càrrega de les cambres –que havia fet de Treblinka la més 
tristament cèlebre de totes les fàbriques de mort– era superior a la que hem dit. Succeïa, en 
efecte, que podien entaforar-se en cadascuna fi ns a set-centes i fi ns i tot vuit-centes perso-
nes. D’ordinari es llançaven els infants i els dèbils damunt els caps dels adults, literalment 
premuts els uns contra els altres. 

En tercer lloc, he comptat que això succeïa dues vegades al dia, quan tot fa pensar que, 
de mitjana, era tres vegades. Doncs, fi ns i tot reduint de molt totes les xifres –es tractàs dels 
combois que arribaven a Treblinka o del nombre dels assassinats per cambra–, obtenim la 
xifra fabulosa, la xifra monstruosa de tres milions d’exterminats en tretze mesos! 

La mort sobrevenia al cap de deu a vint minuts. Els primers temps, quan les noves cambres 
foren «posades en explotació» i els botxins, que encara no havien posat a punt el seu sistema, 
es lliuraven a experiments de dosifi cació, les víctimes sotmeses a horribles sofriments no 
morien fi ns al cap de dues o tres hores. Al començament, les instal·lacions compressores i 
aspirants funcionaven malament, la mort no sobrevenia més que després de vuit o deu hores 
de turments. S’experimentaren diferents procediments. El primer va ser la introducció del 
gas d’escapament del motor d’un camió destinat a les necessitats de l’estació de Treblinka. 
Aquest gas contenia d’un 2 a un 3 % de monòxid de carboni, que té la propietat de fi xar 
l’hemoglobina de la sang per donar una combinació durable, la carboxihemoglobina, infi ni-
tament més estable que l’oxihemoglobina (combinació d’oxigen i d’hemoglobina) resultant 
de l’oxidació, en els alvèols pulmonars, de l’hemoglobina pel contacte amb l’aire. En quinze 
minuts, l’hemoglobina de la sang de l’home es combina estretament amb el monòxid de 
carboni, i l’home respira «de buit» –l’oxigen deixa d’arribar a l’organisme, el cor batega 
fi ns a trencar-se, expulsa cap als pulmons la sang que, enverinada pel monòxid de carboni, 
ja no pot absorbir l’oxigen de l’aire. La respiració es fa xiulant, apareixen fenòmens que 
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acompanyen una asfíxia dolorosa, la consciència es vela i l’home mor d’una mort anàloga 
a la provocada per l’estrangulació. 

El segon procediment, el més freqüentment emprat a Treblinka, consistia a aspirar l’aire 
de les cambres amb ajuda de bombes especials, i igual que quan s’intoxicava per monòxid de 
carboni, l’home moria privat d’oxigen. Hi havia un tercer mètode, menys emprat. Consistia 
a expulsar l’aire de les cambres mitjançant el vapor. El principi no canviava: es tractava de 
privar l’organisme d’oxigen. Per fi , de vegades es recorria a diferents substàncies tòxiques, 
però al capdavall això no eren més que experiments; els mètodes llargament aplicats, els 
mètodes industrials d’assassinat en massa eren els dos primers. 

L’home era privat per la bèstia de tot el que gaudia en virtut de la llei santa de la vida: 
d’entrada se li havia arrabassat la llibertat, la casa, la pàtria, per portar-lo a llocs deserts, 
anònims. A penes havia posat el peu en l’andana de l’estació li treien l’equipatge, les cartes, 
les fotografi es dels seus parents. Més enllà del recinte del camp, li prenien la mare, la dona, 
el fi ll. Després, quan estava nu, tiraven els seus papers al foc: esborraven el seu nom. Per fi , el 
posaven en un corredor de sostre pesant i baix: li llevaven el cel, les estrelles, el vent, el sol. 
Llavors era el darrer acte de l’horrible tragèdia: l’home entrava en el darrer cercle de l’infern 
de Treblinka. I la porta es tancava sobre ell. La porta amb forrellat massís i ganxos sòlids. 
La porta que era impossible de trencar. Tindreu la força de pensar el que sentien, en aquests 
instants suprems, els qui s’hi trobaven? Callaven... amuntegats els uns contra els altres, amb 
el pit oprimit, estaven inundats de suor. Amb esforç, una veu travessava el silenci –la d’un 
vell potser, la de la Saviesa: «Paciència, és la fi !». De la multitud que expirava, un crit de 
maledicció sorgia de sobte. Aquesta maledicció santa, seria possible que no s’acomplís? En 
un esforç sobrehumà, una mare intentava de fer un poc més de lloc al seu fi ll, d’alleugerir 
els seus últims moments amb aquesta darrera sol·licitud. Amb una llengua que s’embaldia, 
una jove preguntava de cop i volta: «Però per què m’ofeguen? Per què?...» Vertígens. La gola 
s’estrenyia encara més. Quins quadres passaven llavors davant els ulls vidriosos dels agonit-
zants? Eren escenes d’infància, els dies feliços de la pau? O bé el darrer viatge tan dolorós, 
la cara sorneguera de l’SS en l’andana de l’estació: «Heus ací perquè reia!.. » Sotsobra de la 
consciència, minuts de sofriment atroç. 

No, no pot imaginar-se el que passava dins la cambra!... Els cossos morts, que restaven 
dempeus, es refredaven a poc a poc. Segons els testimonis, els infants eren els qui conserva-
ven durant més temps la respiració. 

Al cap de vint-i-cinc minuts, els acòlits de Schmidt llançaven un cop d’ull per l’espiell. 
Havia arribat el moment d’obrir les portes que donaven a les andanes. Uns presos vestits 
amb granotes, estalonats pels SS, procedien a la «neteja». Com que el terra s’inclinava vers 
l’andana, nombrosos cadàvers hi rodolaven ells mateixos. Els qui treballaven en la «neteja» de 
les cambres m’han contat que les cares dels morts estaven francament grogues i que un 70 % 
tenien sang a la boca i sota el nas. Correspon als fi siòlegs explicar-ho. Uns SS, tot xerrant, 
examinaven els cadàvers. Si algun encara estava viu, gemegant o bellugant-se, el remataven 
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amb un tret de revòlver. Després, equips armats de tenalles de dentista arrancaven als morts 
les dents d’or o de platí. Aquestes eren triades i expedides a Alemanya en caixes. Si hagués 
estat més avantatjós o més còmode d’arrancar les dents als vius, els SS no haurien dubtat 
pas a fer-ho, però era més fàcil i més simple operar sobre cadàvers. 

Els cossos eren carregats tot seguit en vagonetes i transportats cap a immenses fosses. Hi 
eren dipositats en rengles atapeïts. I la fossa restava oberta, esperava... Mentre s’evacuaven 
els cadàvers, el Scharführer de servei en els transports rebia, per telèfon, una breu ordre. 
Llançava amb un xiulet el senyal al maquinista –i una nova secció de vint vagons rodava 
lentament vers l’andana on s’alçava la maqueta de l’estació d’«Ober-Majdan». Tres o quatre 
mil homes que portaven maletes, farcells, paquets de menjar, descendien a l’andana. Les 
mares tenien les seues criatures de pit al braç. Els infants s’estrenyien contra els seus pares 
i dirigien al voltant mirades curioses. Aquesta plaça trepitjada per milions de peus tenia 
alguna cosa d’inquietant, de tràgic. Per què, passada l’andana, la via s’interrompia de cop i 
volta? Per què aquesta herba groga i aquests fi lats de pues de tres metres d’alt?... 

Tot estava calculat perquè els malaurats entrassen en el «camí d’on mai no es torna» just 
en el moment que els darrers cadàvers, extrets de les cambres de gas, anaven vers la fossa 
que restava oberta i esperava. 

Assegut en el seu despatx ple d’esquemes, el comandant del camp telefonava a l’estació, 
i un nou comboi, envoltat de SS, avançava amb el grinyol dels seus seixanta vagons, entre 
dues fi leres de pins. 

Les formidables excavadores treballaven sense cessar, cavant dia i nit noves fosses, de 
diversos centenars de metres de llarg, i de les quals no es veia el fons. Fosses que restaven 
obertes, que esperaven, però no molt de temps. 

II

A la fi  de l’hivern de 1943, Himmler arribà en avió a Treblinka, acompanyat per un seguici 
d’alts funcionaris de la Gestapo. El grup va aterrar a prop del camp, on va penetrar, en dos 
automòbils, per l’entrada principal. La majoria dels nouvinguts duien uniforme, però alguns, 
potser experts, eren civils amb pellissa i barret. Himmler inspeccionà el camp, i un dels qui 
el van veure ens conta que el ministre de la mort s’acostà a una enorme fossa i la va esguardar 
detingudament en silenci, mentre que els qui l’acompanyaven es mantenien darrere, a certa 
distància d’aquesta tomba colossal que ja estava mig plena de cadàvers: Treblinka era l’empresa 
més important del Konzern de Himmler. El Reichsführer de les SS tornà a agafar l’avió el ma-
teix dia, però després d’haver donat al comandant del camp una ordre que deixà perplexos el 
Hauptsturmführer baró von Pfein, el seu adjunt Korol, i el capità Franz: calia procedir sense 
demora a desenterrar els cadàvers, cremar-los tots fi ns al darrer, i escampar les cendres pels 
camps i per les carreteres. A més, no s’havien d’enterrar més els morts; calia cremar-los. 



119
Però per què aquest viatge de Himmler i les seues ordres categòriques? És ben senzill: 

l’Exèrcit Roig acabava de vèncer a Stalingrad. Va ser un cop terrible per als alemanys, i per 
primera vegada Berlín començà a pensar en les responsabilitats contretes, el càstig, l’expiació. 
Això és el que explica l’arribada a Treblinka de Himmler en persona i l’ordre que donà de fer 
desaparèixer com més aviat millor tots els rastres dels crims perpetrats a seixanta quilòmetres 
de Varsòvia. Sí, això era el resultat de la victòria dels russos en la batalla del Volga. 

Himmler havia dit: «Incinereu tots els cadàvers». 
Però els cadàvers cremaven malament (els de les dones, és cert, es consumien millor 

que els altres), i calia molta gasolina i molt d’oli. L’empresa era costosa. Fet i fet, hom es 
trobava en un punt mort. Però va arribar un especialista d’Alemanya, un SS corpulent que 
fregava la cinquantena. El règim hitlerià n’ha produït, d’especialistes! I de tota mena: per a 
l’assassinat de petits infants, per a l’estrangulació, per a la construcció de cambres de gas i 
per a la destrucció, científi cament organitzada, de grans ciutats en el termini d’un dia. En 
trobà també per a l’exhumació i la incineració ràpides de milions de cadàvers. 

Va venir a Treblinka i dirigí la construcció de forns. Forns d’un tipus especial, ja que ni 
el crematori de Lublin, ni cap altre, no hauria estat capaç de cremar en un lapse de temps 
tan curt una quantitat tan gran de cossos. Una excavadora obrí una fossa de cent-cinquanta 
a tres-cents metres de llarg, de vint-i-cinc metres d’ample, de cinc metres de profunditat. 
Tres fi leres de petites columnes equidistants de ciment armat, de cent a cent vint centímetres 
d’alt, foren construïdes al fons i servien de suport a les bigues d’acer que es van col·locar 
tot al llarg de la fossa. Sobre aquestes bigues, i transversalment, s’instal·laren rails, a cinc o 
set centímetres l’un de l’altre. Es va obtenir així l’engraellat gegant d’un forn ciclopi. Una 
nova línia de via estreta conduïa de les fosses comunes a aquest nou forn, al qual s’uní ben 
aviat un segon, després un tercer de les mateixes dimensions. Cadascun d’ells podia rebre a 
la vegada de tres mil cinc-cents a quatre mil cadàvers. 

Es va fer venir una segona Bagger –excavadora gegant–, després una altra encara. Es treballava 
dia i nit. Els qui estaven ocupats en la incineració dels cadàvers conten que els forns feien 
pensar en prodigiosos volcans; la calor terrible que desprenien cremava les cares; la fl ama 
que vomitaven assolia vuit i deu metres; columnes de fum negre, dens i greixós, pujaven al 
cel i es desplegaven com un pesat teló immòbil. A trenta o quaranta quilòmetres entorn, els 
habitants dels pobles veien elevar-se aquesta fl ama, per la nit, per damunt del bosc d’avets 
que envoltava el camp. Hi havia una olor de carn cremada pertot. Quan el vent bufava en 
direcció del camp polonès, situat a tres quilòmetres d’allà, l’aire hi esdevenia irrespirable. La 
incineració dels cadàvers ocupava vuit-cents presos, un nombre superior al dels obrers em-
pleats en els alts forns o en els forns Martin de qualsevol gran fàbrica metal·lúrgica. Durant 
vuit mesos, aquesta monstruosa empresa va funcionar dia i nit, però sense arribar a fer de-
saparèixer tots els cadàvers enterrats allà. És cert que continuaren arribant nous contingents 
de condemnats a mort. D’ací, l’escreix de treball per als forns. 
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En venia un de Bulgària, que els SS i Wachmänner esperaven amb impaciència. Perquè 
enganyats pels alemanys i el govern feixista búlgar d’aleshores, aquesta gent, ignorants de 
la sort que els esperava, duien amb ells una gran quantitat d’objectes de valor, d’excel·lents 
productes alimentaris, de pa blanc. En venia un de Grodno i de Bialystok, del gueto que 
s’havia aixecat a Varsòvia; en venia un igualment d’altres punts de Polònia: eren soldats, 
obrers i pagesos polonesos revoltats. Un contingent de gitanos arribà de Bessaràbia: al 
voltant de dos-cents homes i vuit-cents dones i infants. Havien fet el camí a peu, seguits 
pels seus carros; els havien enganyat, a ells també, i només eren escortats per dos guardians 
que no dubtaven que aquesta gent anaven a la mort. Es diu que els gitanos picaren de 
mans d’admiració davant el bell edifi ci de les cambres de gas, sense endevinar fi ns al darrer 
moment la sort que els esperava, i que això va divertir molt els alemanys. Els SS castigaren 
cruelment els revoltats del gueto de Varsòvia. Posaren a part les dones i els infants, i no els 
van conduir a les cambres de gas, sinó allà on cremaven els cadàvers. Van obligar les mares 
boges d’horror a conduir els seus fi lls entre els forns on milers de cossos es cargolaven entre 
les fl ames i el fum; on els cadàvers, com si fossen vius, s’agitaven i es contreien; on el ventre 
de les mortes embarassades esclatava sota l’efecte de la calor; on els infants, morts abans de 
nàixer, es cremaven en les entranyes obertes de les seues mares. Aquesta visió a la qual a 
penes resistiria la raó de l’home més endurit, devia tenir un efecte cent vegades més terrible 
en aquestes dones que tractaven de cobrir amb les seues mans els ulls dels seus nens esverats. 
«Mamà, què van a fer-nos? Van a cremar-nos?», cridaven estrenyent-se contra elles... Dant, 
en el seu infern, no hauria vist res de tan horrorós. Després d’haver-se divertit a lloure amb 
aquest espectacle, els alemanys cremaven els xiquets. 

S’experimenta en llegir tot això una impressió d’horror intolerable. Però el lector pot creu-
re’m, escriure-ho no és pas menys dolorós. Potser em direu: «Però què us hi obliga? Per què 
pintar aquests monstruosos quadres?» És que, fi ns i tot quan és terrible, l’escriptor ha de dir 
la veritat, i el lector ha de conèixer-la. Girar-se d’espatlles, tancar els ulls, passar a una altra 
cosa, és insultar la memòria dels qui van morir. Qui no coneix la veritat, tota la veritat, mai 
no sabrà contra quin enemic, contra quin monstre, el nostre gran, el nostre sant Exèrcit 
Roig havia entaulat una lluita a mort. 

*     *     *

També la «infermeria» fou remodelada. En els primers temps, hi conduïen els malalts en 
l’espai delimitat pels barracots. Després d’haver estat acollits per un fals «metge», eren morts, 
i els seus cadàvers, posats en lliteres, eren portats a la fossa comuna. Més tard, es va cavar 
una gran fossa circular. Tot a l’entorn, s’havien disposat seients molt baixos, però tan a prop 
de la vora que, en asseure’s, hom es trobava allà dalt de la fossa on cremaven els cadàvers. 
Es duien a la «infermeria» els malalts i els vells decrèpits, uns «infermers» els feien asseure’s 
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en els seients des d’on veien cargolar-se els cadàvers en el foc; després aquests sàdics dispa-
raven a boca de canó als clatells grisos i les esquenes corbades, i els pobres cossos queien 
dins les fl ames.

Coneixem tota la pesantor de l’humor alemany, del qual mai no n’hem tingut un con-
cepte molt alt. Però com pot imaginar-se el que foren a Treblinka l’humor, les diversions, 
les bromes dels SS? 

Organitzaven partits de futbol entre els condemnats a mort; els obligaven a jugar a 
amagar-se; organitzaven cors i danses en els quals havien de prendre part aquests infortu-
nats. A prop de les casernes alemanyes, hi havia una col·lecció d’animals: feres relativament 
inofensives, llops i raboses, estaven tancades en les gàbies, mentre que les bèsties salvatges 
més esgarrifoses i les més perilloses que la terra haja vist mai anaven i venien en llibertat, i 
escoltaven la música assegudes en bancs de bedoll. S’havia compost un himne titulat Tre-
blinka en honor dels condemnats a mort:

Für uns giebt heute nur Treblinka,
Das unser Schicksal ist.
(Avui no tenim res més que Treblinka,
que és el nostre destí.)

S’obligava homes ensangonats a repetir a cor, uns minuts abans de morir, ineptes can-
çons sentimentals:

...Ich brach das Blümelein
und schenkte es dem schönsten
geliebten Mädlein...
(He collit la fl oreta
i l’he oferta a la meua bella estimada...)

Un dia, el comandant en cap va fer retirar d’un lot de nouvinguts alguns infants els pares 
dels quals foren morts; va ordenar de guarnir-los amb vestits bonics, d’alimentar-los amb 
dolços, i va jugar amb ells. Però aquest caprici li passà al cap d’uns dies, després dels quals 
els va fer matar. 

Una de les principals distraccions dels SS era fer patir les pitjors violències a les dones jo-
ves i boniques, que posaven a banda a cada nova arribada i que els seus mateixos tortura-
dors empenyien, en venir el matí, a la cambra de gas. Era així com es divertien a Treblinka 
els qui eren el suport del règim hitlerià, l’orgull de l’Alemanya feixista.

Adoneu-vos bé que aquests individus no eren executors cecs. Tots els testimonis coinci-
deixen a revelar en ells un tret comú: l’amor als raonaments teòrics, una tendència a fi losofar. 
Gaudien de pronunciar discursos interminables i de vantar-se davant les seues víctimes; 
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d’explicar el sentit i l’abast grandiós del que es feia a Treblinka, d’explicar amb detall per 
què la seua raça era superior a totes les altres; pronunciaven llargues tirallongues sobre la 
sang alemanya, el caràcter alemany, la missió dels alemanys. El seu credo estava exposat en 
els llibres de Hitler i de Rosenberg, en els pamfl ets i els articles de Goebbels. 

Després d’haver treballat i d’haver-se divertit com acabem de veure, s’adormien amb 
la son del just, sense visions ni trasbalsos. La seua consciència mai no els turmentava, per la 
bona raó que no en tenien gens. Feien gimnàstica, vetllaven per la seua salut amb una cura 
gelosa, bevien llet, tenien el seu confort molt present, envoltaven les seues cases de jardinets, 
de sumptuoses terrasses i glorietes. Anaven diverses vegades a l’any de permís a Alemanya, 
perquè els seus superiors, estimant que exercien una «professió» de les més malsanes, vetlla-
ven per la seua salut. En el seu país, anaven amb el cap alt; i si callaven sobre el seu treball 
no era perquè en tenien vergonya, sinó únicament perquè, com a homes disciplinats, no 
gosaven violar allò que havien signat, infringir el seu jurament. I quan, del braç de la dona, 
anaven al vespre al cinema i reien d’una riallada fent sonar els ferros de les pesades botes, 
hauria estat difícil distingir-los del comú dels homes. Però eren bèsties en el veritable sentit 
del mot. Bèsties SS.

L’estiu de 1943 va ser excepcionalment càlid. Ni una gota de pluja, ni un núvol, ni una 
bufada de vent durant setmanes. La incineració dels cadàvers continuava; després de sis 
mesos ja els forns funcionaven dia i nit, però solament un poc més de la meitat dels morts 
havien estat cremats. Els presos que treballaven en la incineració dels cadàvers no resistien 
molt de temps els horribles turments morals i corporals que suportaven; es registraven de 
quinze a vint suïcidis al dia, i, molts trobaven la mort infringint deliberadament els regla-
ments disciplinaris. «Rebre una bala era un luxe», m’ha dit un xicot de Kossow que es va 
evadir del camp. I m’han afi rmat que ser condemnat a viure a Treblinka era mil voltes més 
horrible que morir-hi. 

Les cendres es duien fora del recinte. Els pagesos del poble de Wolka, mobilitzats pels ale-
manys, les carregaven en carros i les escampaven per la carretera que, vorejant el camp de 
la mort, conduïa al camp disciplinari dels polonesos, i uns infants presos les estenien regu-
larment sobre aquesta mateixa carretera amb l’ajuda de pales. De vegades hi trobaven peces 
d’or, dents d’or foses. Els «infants de la carretera negra», els deien. En efecte, estava negra 
de cendra i semblant a una banda de dol. La roda dels automòbils hi feia un soroll molt 
particular, i quan l’he seguida, creia sentir sense cessar una remor planyívola i sorda com 
un gemec tímid. Aquesta banda negra que, a través de boscos i camps, anava del camp de la 
mort al camp dels polonesos, era com el símbol del terrible destí que unia els pobles sota 
la destral de l’Alemanya hitleriana. Els pagesos van transportar les cendres, de la primave-
ra del 1943 a l’estiu del 1944. Cada dia, vint carros es posaven al treball i cadascun s’empor-
tava sis o vuit vegades un carregament de cent vint-i-cinc a cent trenta quilograms. 
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La cançó Treblinka, que les vuit-centes persones que treballaven en la crema dels cadàvers 

estaven obligades a cantar, invitava els presos a la submissió i a l’obediència; a canvi se’ls 
prometia «una petita, una molt petita felicitat que brilla a penes un minut». Cosa sorpre-
nent en l’infern de Treblinka, un dia de felicitat hi va nàixer en efecte. Però els alemanys 
s’havien equivocat: els condemnats a mort no van deure aquesta jornada a la submissió ni 
a l’obediència. Era a la follia dels valents. Un pla d’aixecament havia germinat en l’esperit 
dels presos. No tenien res a perdre. Cada dia era per a ells un dia de turments. Estaven tots 
condemnats a mort; els alemanys no estalviarien cap d’aquests testimonis dels seus horri-
bles crims; la cambra de gas els esperava a tots; la majoria hi eren enviats després d’alguns 
dies de treball; els reemplaçaven nouvinguts. Només algunes desenes d’ells van viure al camp 
núm. 2, no pas algunes hores o alguns dies, sinó setmanes i mesos: eren els obrers qualifi cats, 
fusters i obrers de vila, forners, sastres, perruquers al servei dels alemanys. Són aquests els qui 
crearen un comitè d’aixecament. Només éssers destinats a la mort, assedegats de venjança i 
moguts per l’odi podien preparar un pla tan temerari. No volien fugir sense haver anihilat 
Treblinka. En els barracots dels obrers van aparèixer armes: destrals, ganivets, porres. Però 
a quin preu! Quants riscs calia córrer per aconseguir cada destral, cada ganivet! Quina pa-
ciència, astúcia i destresa per a dissimular-ho tot en els barracots, a l’abric dels escorcolls. 
Els presos es procuraven gasolina per calar foc al camp. Com s’ho feren per acumular tota 
aquesta gasolina que desapareixia sense deixar rastre, com si s’hagués volatilitzat? Hi van 
haver de desplegar esforços sobrehumans, fer prodigis d’enginy, de voluntat i d’audàcia. Per 
fi , van cavar una gran galeria sota el barracot que servia d’arsenal als seus botxins. Era una 
empresa d’un audàcia insensata, però el deu de la valentia estava amb ells. S’emportaren vint 
granades, una metralladora, diverses carrabines i pistoles que desaparegueren en amagatalls 
profunds. Els conspiradors formaven grups de cinc. Posaren a punt en els mínims detalls el 
seu formidable pla de revolta. Cada grup tenia la seua missió particular, que devia executar 
amb un rigor matemàtic i que era d’una temeritat folla. El primer havia de prendre a l’assalt 
les torres on vigilaven els Wachmänner amb les metralladores; el segon atacaria per sorpresa 
els sentinelles que anaven i venien entre les places; el tercer s’empararia dels vehicles blindats; 
el quart tallaria els cables telefònics; el cinquè es faria amb el control de les casernes; el sisè 
obriria passos entre els fi lats de pues; el setè bastiria ponts damunt els valls anticarros; el 
vuitè ruixaria amb gasolina els bastiments del camp i els incendiaria; el novè destruiria tot 
el que pogués ser ràpidament destruït.

Fins i tot s’havia previst que caldrien diners per als evadits: un metge de Varsòvia s’ocupava 
de reunir-ne. Però un dia un Scharführer s’adonà d’un gruix feix de bitllets de banc que 
sortia de la seua butxaca: eren noves sumes que el doctor es disposava a posar en lloc segur. 
El Scharführer va advertir de seguida Kurt Franz mateix. Aquell era un fet insòlit, un cas 
extraordinari, i Franz va voler procedir en persona a l’interrogatori del metge. Ensumava 
alguna cosa de tèrbol: per a què serveixen tots aquests diners en un condemnat a mort? 
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Franz començà l’interrogatori amb seguretat, sense afanyar-se: existia al món un home que 
sabés torturar com ell? Però el metge va burlar la vigilància del Hauptmann: s’empassà una 
dosi de verí. Un dels qui participà en la insurrecció m’ha dit que a Treblinka mai no s’havia 
posat tant de zel a voler salvar la vida d’un home. Franz era conscient que en morir el doctor 
s’emportaria a la tomba un important secret. Però el verí alemany actua amb seguretat: el 
secret no fou pas traït.

A la fi  de juliol, la calor esdevingué asfi xiant. Quan s’obrien les fosses, un espès vapor 
se n’escapava com de gegantesques calderes. L’horrible pudor i la calor dels forns mataven 
els obrers; els qui transportaven els cadàvers queien esgotats damunt l’engraellat dels forns. 
Milions de mosques, pesades i fartes, ennegrien el terra i brunzien en l’aire. Estaven a punt 
de cremar els cent mil darrers cadàvers. 

L’aixecament s’havia fi xat per al 2 d’agost. Un tret de revòlver va servir de senyal. Aquesta 
obra santa va ser coronada per un èxit complet. Una nova fl ama pujà en l’aire: no la fl ama 
pesada, greixosa i plena de fum dels cadàvers cremats, sinó el foc clar, viu i ardent de l’incendi. 
Les construccions del camp fl amejaven. I els semblava als revoltats que era el sol que, eixit 
del seu orbe, cremava damunt de Treblinka, celebrant el triomf de la llibertat i de l’honor. 

Sonaven trets; les metralladores crepitaven en les torres preses pels revoltats. Les 
explosions de granades esclataven, joioses i clares com un carrilló de la Veritat. Els basti-
ments s’esfondraven en un estrèpit eixordador; el xiscle de les bales cobria el brunzit de 
les mosques. I es veia, en l’aire transparent, abatre’s les destrals enrogides; la sang impura 
dels SS regava el sòl en l’infern de Treblinka, sota un cel en festa, un cel blau, triomfant, 
desbordant de llum. L’hora de l’expiació havia sonat. Llavors, es veié reproduir-se la 
història tan vella com el món: els qui havien cridat la superioritat de llur raça, els qui 
udolaven: «Achtung! Mützen ab» (Atenció! Barrets fora!); els qui, amb la seua veu retro-
nant d’amos, ordenaven: «Alle r-r-r-r-raus» (Tothom fora!) per fer eixir els varsovians de 
les seues cases i conduir-los al suplici; els qui mai no havien dubtat del seu poder total 
quan es tractava d’exterminar milions de dones i d’infants, no van ser més que covards, 
rèptils tremolosos que imploraven perdó des del moment que va caldre lliurar una lluita 
veritable, una lluita a mort. Esverats, corrien com rates, sense pensar en el seu diabòlic 
sistema de defensa, oblidant que tenien armes. Però per què estendre’ns en aquests fets 
que no sorprendran ningú? 

Dos mesos i mig més tard, el 14 d’octubre de 1943, un aixecament esclatarà al camp de 
la mort de Sobibor; fou organitzat per un presoner de guerra soviètic, un comissari polític 
de nom Saitxko, originari de Rostov. Com a Treblinka, homes mig morts de fam se les ha-
gueren amb centenars de bèsties SS sadollats de sang. Mataren els seus guardians amb l’ajuda 
de destrals tosques que havien fabricat ells mateixos en les forges del camp; molts no tenien 
altra arma que l’arena fi na amb què Saitxko havia ordenat que s’omplissen les butxaques per 
llançar-la als ulls dels sentinelles... Però això ja no sorprendrà ningú. 
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A penes els revoltats, després d’un adéu silenciós a les cendres dels morts, van cre-

uar els fi lats de pues i abandonaren Treblinka en fl ames, per tots els costats els seguiren 
tropes de SS i de policies. Centenars de gossos foren llançats al seu encalç. L’aviació fou 
mobilitzada. Es lluitava als boscs, als aiguamolls, i poc nombrosos foren els revoltats que 
se’n fugiren. 

Treblinka havia deixat d’existir. Els alemanys van incinerar els cadàvers que hi restaven encara, 
van demolir les construccions de maons, llevaren els fi lats de pues, cremaren el que subsistia 
de les barraques de fusta. Feren saltar o s’emportaren les instal·lacions, feren desaparèixer 
el forns, retiraren les excavadores, ompliren els innombrables fossats. No hi va restar res del 
bastiment de l’estació. Finalment, desmuntaren les vies, s’endugueren les travesses. Sembra-
ren tramusseres sobre l’emplaçament del camp, i un tal Streben s’hi va construir una petita 
caseta. Avui ja no existeix: també ha estat cremada. 

Quin era, doncs, l’objectiu dels alemanys? Fer desaparèixer els rastres dels milions 
d’assassinats perpetrats en l’infern de Treblinka? Però veritablement creien que això era 
possible? Esperaven poder tancar la boca als milers de testimonis que havien vist els 
trens de condemnats, que havien partit de tots els punts d’Europa, encaminar-se vers 
la fàbrica de mort? Fer oblidar la pesant fl ama macabra, el fum que durant vuit mesos 
pujà al cel i que veien dia i nit els habitants de desenes de viles i de pobles? Suprimir 
tretze mesos d’horribles clamors proferits per dones i infants, i que els pagesos de Wolka 
encara tenen en els oïts? Forçar al silenci els pagesos que durant un any han transportat 
cendres humanes del camp a les carreteres dels voltants. Obligar a callar als qui han vist 
i aporten testimoniatges precisos i concordants sobre cada SS, cada Wachmann; els qui 
permeten de reconstruir pas a pas, hora a hora, el diari de Treblinka? A aquests ningú no 
els cridarà més: «Mützen ab!»; ningú no els amuntegarà en cambres de gas. Himmler 
ja no té poder sobre els seus acòlits que, amb el cap acotat i estirant-se amb els dits tre-
molosos la vora de la jaqueta, descriuen amb una veu sorda i monòtona la història dels 
seus crims, que hom creuria provocats per la follia o el deliri. Un ofi cial soviètic que 
duu la banda verda de la medalla de Stalingrad enregistra la confessió dels assassins. El 
sentinella amb els llavis serrats que està a la porta, ell també té la medalla de Stalingrad; 
el seu rostre magre, colrat pels vents, és greu i sever. És el rostre mateix de la justícia del 
poble. El símbol, no és colpidor? És un exèrcit victoriós a Stalingrad el que ha vingut a 
Treblinka, a prop de Varsòvia. Si Heinrich Himmler es va estremir en febrer de 1943, 
si va venir en avió a Treblinka, si va donar l’ordre de construir els forns, de cremar els 
cadàvers, de fer desaparèixer els rastres, no era sense raó. Però tot va ser endebades. Els 
defensors de Stalingrad han arribat a Treblinka: el camí del Volga al Vístula ha estat 
curt. Avui, el terra mateix de Treblinka rebutja de ser còmplice dels crims perpetrats per 
aquests monstres: vomita ossamentes, objectes que havien pertangut als morts i que els 
hitlerians hi havien volgut amagar. 
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Vam arribar al camp de Treblinka al començament de setembre, tretze mesos després de 
l’aixecament. La fàbrica de mort va funcionar tretze mesos, i durant tretze mesos els alemanys 
es van dedicar a esborrar-ne els rastres. 

Tot està en calma. A penes se sent remorejar el cim dels pins, al llarg de la via fèrria. 
Aquests pins, aquesta arena, aquesta vella soca, milions d’ulls les han mirades des de vagons 
que avançaven lentament cap a l’andana. Se senten cruixir dolçament la cendra, les escòries 
polvoritzades sobre la carretera negra, vorejada acuradament, a la manera alemanya, de 
pedres pintades de blanc. Entrem dins del camp, trepitgem el terra de Treblinka. Les beines 
de tramús es clivellen quan hom les toca, amb una dringadissa lleugera; milions de grans 
s’escampen per la terra. El soroll que fan en caure i el de les beines que s’entreobren es fo-
nen en una melodia trista i dolça, com si ens arribàs del fons de la terra –llunyà, ampli i me-
lancòlic– el toc de morts de petites campanes. La terra s’ondula sota els peus, tova i greixosa 
com si hagués estat ruixada amb oli de llinosa –la terra sense fons de Treblinka, encrespa-
da com una mar. Aquesta extensió deserta que envolten els fi lats de pues es va engolir més 
existències humanes que totes les mars del món des que existeix el gènere humà. 

La terra rebutja fragments d’os, dents, objectes diversos, papers. No vol ser còmplice. 
Les coses s’escapen del sòl que s’esquerda, de les seues ferides encara obertes: camises mig 

consumides, pantalons, sabates, portacigars enverdits, engranatges de rellotges, tallaplomes, 
brotxes d’afaitar, candelers, sabatilles d’infant amb borles roges, tovalloles brodades d’Ucraïna, 
randes, tisores, didals, cotilles, braguers. Més lluny munts d’utensilis: gots d’alumini, tasses, 
paelles, casseroles, olles, tupins, cantimplores, cofres, gobelets d’ebonita... Més lluny encara, 
una mà sembla haver estirat de la terra infl ada passaports soviètics mig carbonitzats, diaris 
de viatge en búlgar, fotografi es d’infants de Varsòvia i de Viena, cartes puerils, versos escrits 
en la fulla groga d’un llibre d’hores, llibretes de racionament d’Alemanya... I pertot fl ascons 
de perfum, verds, blaus o roses... Una horrible olor de descomposició regna en aquests llocs, 
sobre la qual res no ha pogut triomfar: ni el foc, ni el sol, ni les pluges, ni la neu, ni els vents. 
I totes aquestes coses han esdevingut la presa d’eixams de petites mosques. 

Continuem avançant per aquesta terra on s’enfonsen les passes; de sobte, ens aturem. 
Cabells espessos, ondulats, color de coure, bells cabells de joves trepitjats, després rínxols 
rossos, pesades trenes negres sobre l’arena clara, i d’altres, d’altres més. El contingut d’un 
sac de cabells, ha degut escampar-se allà... Era veritat, doncs! L’esperança, una esperança 
insensata, s’enfonsa: no era pas un somni! Les beines de tramús continuen deixant anar el 
seu so clar i els grans cauen, i hom sempre creuria sentir que pujava de sota la terra el toc de 
morts d’un nombre infi nit de petites campanes. Sembla que el cor va a deixar de bategar, 
contret per una amargura, un dolor, una angoixa massa forts. 

*     *     *



127
Savis, sociòlegs, criminalistes, psiquiatres, fi lòsofs es pregunten com va poder produir-

se tot allò. Es deu cercar la causa en certs trets orgànics, l’herència, l’educació, el medi, les 
condicions exteriors, una fatalitat històrica, la voluntat criminal dels dirigents? Els embrions 
del racisme, que semblaven tan còmics exposats per professors xarlatans i indigents teòrics 
de campanar a l’Alemanya del darrer segle; el menyspreu del fi listeu alemany vers el rus, el 
polonès, el jueu, el francès, l’anglès, el grec, el txec; aquesta petulant convicció, totalment 
gratuïta, de la superioritat dels alemanys sobre els altres pobles, plàcidament escarnida pels 
publicistes i els humoristes, tot això bruscament, en el termini d’alguns anys, s’ha despullat 
dels seus trets «infantils» i ha pres les proporcions d’un perill mortal per a la humanitat, la 
vida i la llibertat; tot això ha estat una font de sofriments increïbles, ha fet córrer rius de 
sang i ha multiplicat el crim; certament, hi ha matèria de refl exió! 

Les guerres com aquesta són horribles. Però avui no és sufi cient parlar de la respon-
sabilitat d’Alemanya. Direm que tots els pobles, que cada ciutadà del món respon del 
futur. Avui cadascú està obligat, davant la seua consciència, davant els seus fi lls i davant 
la seua mare, davant la seua pàtria i davant la humanitat, a respondre, amb tota la seua 
ànima i tot el seu pensament, a la qüestió següent: d’on ve el racisme? Què cal perquè el 
nazisme, el hitlerisme, no renasquen mai més, ni a un costat ni a l’altre de l’oceà? La idea 
imperialista de la «superioritat» nacional, racial, etc., ha conduït lògicament els hitlerians a 
crear els camps de Majdanek, Sobibor, Belzec, Auschwitz, Treblinka. No oblidem pas que 
d’aquesta guerra els feixistes guardaran no solament l’amargor de la derrota, sinó també 
el voluptuós record dels assassinats en massa fàcilment efectuats. És això el que han de 
recordar, asprament i dia rere dia, els qui estimen l’honor, la llibertat i la vida de tots els 
pobles, de tota la humanitat. 

Traduït de la versió francesa per Pau Viciano
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INTRODUCCIÓ 

Al llarg de sis mesos, entre 1903 i 1904 es va publicar a Madrid un setmanari, Alma es-
pañola, que es pot considerar representatiu de les inquietuds literàries i polítiques del moment, 
en l’onada del regeneracionisme i encara sota l’impacte moral de la crisi de 1898. Es tractava 
d’indagar en l’essència del caràcter col·lectiu, de la personalitat i l’ésser d’Espanya, per tal de 
trobar l’origen dels mals que afl igien la pàtria, al costat de les seues virtuts, i cercar possibles vies 
d’esmena. S’obria amb un article de Benito Pérez Galdós, que exposava ja d’entrada el progra-
ma: «Aprendamos, con lento estudio, a conocer lo que está muerto y lo que está vivo en el alma 
nuestra, en el alma española». Un programa i una metodologia molt d’època, en sintonia amb 
les idees al voltant de la «psicologia dels pobles» tan en voga llavors i, encara, durant bona part 
del segle XX. La peculiaritat d’aquesta revista és que per esbrinar els replecs de l’ànima espanyola, 
la descomponia en les seues hipotètiques parts integrants i convidava a fer aportacions de caire 
particular, sobre les diverses realitats locals, a alguns dels autors més destacats del panorama literari 
d’aleshores. I així, entre els seus col·laboradors, hi trobem el ja esmentat Benito Pérez Galdós, 
Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, José Martínez Ruiz, Gregorio Martínez Sierra, Francisco Giner 
de los Ríos o Ramón Pérez de Ayala, al costat de noms que avui més aviat no ens diuen res. Hi 
havia articles de tota mena, bàsicament de caire polític i en la línia regeneracionista, però les 
aportacions al voltant de les diverses personalitats col·lectives hi ocupava un espai important. El 
panorama d’ànimes analitzades és atapeït: Miguel de Unamuno oferia la seua peculiar visió 
de l’«Alma vasca»; Santiago Alba de l’«Alma castellana», José Nogales de l’«Alma andaluza», 
Antonio Royo Villanova de l’«Alma aragonesa», i així successivament, incloent-hi articles sobre 
aspectes de l’ànima espanyola o sobre les ànimes riojana, murciana, asturiana i granadina. En 
aquest context aparegueren les contribucions corresponents a Mallorca, València i Catalunya, 
a càrrec de tres autors certament autoritzats: Miguel S. Oliver (núm. 4, 29 de novembre de 
1903), Vicente Blasco Ibáñez (núm. 11, 17 de gener de 1904) i Juan Maragall (núm. 12, 24 

Tres articles de 1903 i 1904

Miquel dels Sants Oliver
Vicente Blasco Ibáñez

Joan Maragall
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de gener de 1904). L’estil i el contingut, l’extensió i també la intenció o fi ns i tot el sentiment de 
comoditat o incomoditat amb l’encàrrec, mostren diferències paleses que són del tot signifi catives 
i reveladores. També era signifi cativa la tria dels col·laboradors que havien de caracteritzar els 
tres països de llengua catalana. Llegides avui, aquestes tres caracteritzacions ens diuen molt sobre 
alguns aspectes més o menys importants de la nostra realitat col·lectiva a l’inici del segle XX, però 
especialment sobre la manera com era interpretada per observadors (i actors) infl uents i qualifi cats. 
El lector, sens dubte, sabrà treure’n fàcilment les conclusions corresponents. En qualsevol cas, ens 
ha semblat interessant, a títol documental, exhumar i traduir aquests articles de tres escriptors 
que van marcar la seua època i que, en un moment determinat, van mirar de defi nir allò que 
ens caracteritzava, contribuint a establir arquetips duradors, i en algun cas reguitzells de tòpics 
que han arribat fi ns avui mateix.

GUSTAU MUÑOZ

ÀNIMA MALLORQUINA

Miquel dels Sants Oliver

Cap estudi tan endarrerit a Espanya com el de la geografi a. Aquest mateix endarreriment 
m’obliga a fer unes indicacions preliminars. Mallorca no és més que una illa, encara que la 
principal de les Balears; i parlo d’ànima «mallorquina» i no «balear», perquè molt poques 
vegades presenta un arxipèlag trets d’unitat espiritual, d’unitat de cultura i aspiracions. Ben 
sovint, al contrari, existeixen entre els habitants de les illes veïnes rivalitats, prevencions i fi ns 
i tot odis. El cubà no és com el porto-riqueny, el mallorquí no és com l’eivissenc, i encara 
menys com el menorquí. Cada illa constitueix un petit món, confi nat i tancat en si mateix. 
Si hi afegim la infl uència de dominacions polítiques diverses, ara per part de França, ara per 
part d’Anglaterra, que han pesat damunt Menorca fi ns fa un segle, entendrem la difi cultat 
de reduir a un comú denominador el tarannà dels baleàrics.

Mallorca, per la seva extensió si més no, dóna el to i ofereix alguns trets essencials i 
originaris que s’adiuen també a les altres illes. Poble de raça catalana, el seu, ha perdut a 
través de la història, en menys de set-cents anys, aquella força feréstega, aquella virulència 
i vigor de temperament que distingeix, encara ara, els catalans. Les lluites dels pagesos 
contra els ciutadans al segle XV i la ferotge germania al segle XVI (plenes d’episodis i tipus 
carnissers que semblen una anticipació de la jacquerie i el Terror), el van deixar esgotat i 
com dessagnat. L’illa, repoblada després de la conquesta (1229) per magnats del feudalisme 
pirinenc, nobles tarragonins i mercaders i burgesos de Barcelona, constituí una autènti-
ca colònia de Catalunya. El tipus s’ha desviat, evolucionant amb el temps i la diversitat 
d’ambient, fi ns anar a raure en una certa blanor més aviat dolça i honrada, en una certa 
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indolència, ¿com ho diria?, de «crioll». En el mallorquí s’hi pot veure una mica i àdhuc 
molt del crioll oriental d’Espanya.

És fi , fl exible, subtil. Es distingeix pel seu poder d’assimilació passiva. Allò que anome-
nen els sociòlegs desnacionalització d’un poble en un altre, es pot observar fàcilment en el 
nostre. Un català, un castellà, viuen anys i panys entre nosaltres i conserven, fi ns a la mort, 
una personalitat incorrupta, i el seu accent, l’olla i el porró. El darrer dels obrers mallorquins 
que es trasllada a Barcelona, parla català tancat als vuit mesos. El mallorquí no absorbeix 
en Mallorca l’estrany sinó després d’una o dues generacions, i és absorbit immediatament 
fora de l’illa. S’americanitzen en Amèrica, els nostres emigrants, igual que s’afrancesaren a 
Marsella, Lió i Bordeus els comerciants de taronja de Sóller. Això no vol dir que molts no 
sentin el mal de l’absència, expressat en la nostra paraula més característica: enyorament.

I tanmateix, aquesta enyorança té més de «geogràfi c» que no d’espiritual. És una adhesió 
sorruda a la gleva, com ja he dit en un altre lloc, igual pot experimentar-la un home que 
una guatlla. Per ser distintiva del sentiment de pàtria, li falta l’apreciació de la solidaritat de 
raça, molt esmorteïda en el mallorquí, tret que formi part de les classes intel·lectuals, i l’hagi 
assolit pels llibres, indirectament. Lluny de sentir l’orgull del seu origen, sobretot fa vint anys, 
alguns maldaven per amagar-lo. Sovintejava el cas d’estudiants mallorquins que s’empipaven 
quan, a Madrid, els prenien per catalans o per illencs, considerant-se marcats per l’estigma 
infamant que la plagasitat cortesana aplica a determinades comarques espanyoles, com ara la 
infeliç i dolça Galícia. Alguna vegada caldrà afegir als «separatistes» d’intenció els «separats» 
de fet, per una malvolença quatre vegades secular i imbècil. El policia, l’aiguader, el cotxer 
o el sereno gallecs, que poblen la literatura còmica i conformen un tòpic, repugnant ja, del 
teatre espanyol, són altres punyalades dirigides al cor d’Espanya. Revela en els seus autors 
un tarannà groller i bast. D’on la ineptitud no treu més que aquestes bonyigues, un López 
de Ayala cull les roses perfumades i immortals de l’idil·li dels criats, en Consuelo.

Cohesió com a poble, vet aquí el que falta als mallorquins. Són milers i milers de mo-
lècules que no s’agrupen mitjançant una afi nitat o sentiment col·lectiu. El mallorquí no és 
separatista ni tan sols en el sentit que ho són generalment els pobles illencs. No és antiespanyol 
ni antipatriota, sinó anapatrio. Tot el que hi ha hagut a Mallorca de bullangues bèl·liques 
i recepcions d’herois de Ramblazo, ha estat superfi cial, fi ctici i de comparsa, ha estat obra 
de la ciutat, i en aquesta, encara, obra de la colònia pressupostívora o d’aquella burgesia 
que llegeix els periòdics i, vulguis no vulguis, ha de brodar també banderes de combat i 
recollir la burilla del soldat. No és tampoc mallorquinista ni catalanista; fora dels elements 
intel·lectuals i literaris (en la seva part més vigorosa decantats cap a Catalunya), sols hem 
tolerat la fórmula del «regionalisme ben entès», que és la centralització, de la mateixa manera 
que la «llibertat ben entesa» és el caciquisme. La manca d’un sentiment de pàtria, de pàtria 
«política», defi nit i enèrgic, sigui per Mallorca, sigui per Espanya en la seva integritat, és el 
que distingeix el meu país: és el que observen tots els viatgers que passen per l’illa. George 
Sand, al seu famós pamphlet, ho posava en relleu. Se’n queixaven els refugiats espanyols de 
1812, amb Antillón, el famós diputat de les Extraordinàries, al capdavant.
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Abans, sí, el centre de cohesió es trobava en la fe religiosa. Fins mitjan segle XIX fou aquest 

el sentiment predominant, col·lectiu i gairebé únic. Un altre d’aquells emigrats, Pérez de 
Arrieta, no hi veia en Mallorca més que una «immensa colònia eclesiàstica». L’avi els deia als 
néts quan li besaven la mà: «Que Déu us faci sants inquisidors». Les festes de la beatifi cació 
de Na Caterina Thomas el 1792 foren un espasme delirant, com una aura epilèptica. Quan 
la revolució dels «perses», el 1814, el poble va carregar a coll els antics inquisidors i els va 
conduir fi ns al tribunal que havia estat abolit, sense esperar-ne la restauració; en aquests 
processos i avalots la multitud proferia visques frenètics a la fe i el Sant Ofi ci, mentre molts 
militars, segons el cronista, cantaven el «Te Deum». Abans de la invasió de forasters que 
comportà la guerra de la Independència, «les dones del segle, per la seva reservada modèstia 
i vestir, semblaven religioses de claustre»... També s’ha trencat aquesta cohesió, i fi ns en les 
comarques rurals hi apareixen petites taques d’impietat i lliure pensament.

La indolència i dolçor a què m’he referit, recolzada en un benestar general, aparta el ma-
llorquí de les preocupacions serioses i pregones. La charrette típica del país i la casa d’esbarjo 
en algun suburbi, són dos ideals del palmesà de totes les condicions que s’inspira, tot sovint 
sense saber-ho, en la dolça fi losofi a d’Horaci. Existeixen les organitzacions de partit, com a 
les províncies del continent, però tret d’alguns elements directors i amb idees, no són més 
que el mitjà per conquistar el poder local i satisfer ambicions individuals i modestes, sense 
preocupació pel «credo», pels programes, per la regeneració... «Això ja ho arreglaran allà, a 
Madrid!», pensem tots, i ens n’anem al nostre xalet de Gènova o la Bonanova a veure com 
marxen els crisantems o les minúscules avancàries. Aquest esperit contemplatiu i quietista 
degenera de vegades en pusil·lanimitat o en candidesa. Sobretot abans que el telègraf i el 
vapor fessin tan ràpides les comunicacions amb el món continental, s’observa en els nostres 
analistes locals i en els periòdics de la primera meitat del segle passat, un punt de sorpresa i 
una mena de beneiteria davant les novetats, els trastorns i els progressos de la raça humana. 
Hom diria que la interrupció geogràfi ca interromp en certa manera la solidaritat de l’espècie i 
que assistim com a espectadors, i no com a actors, a una funció de cosmorama, L’originalitat i 
la iniciativa s’enfonsen davant la por al ridícul que tots experimentem i l’amor al terme mitjà 
que tots sentim. Ens agrada seguir la moda i la seguim de vegades amb gust exquisit; però 
mai no gosaríem donar-la encara que se’ns demanés.

Aquesta mateixa distinció de gust, aquest equilibri del criteri i la manca d’un ideal propi, 
sorgit del terrer nadiu, fan que Mallorca estigui en disposició de seguir, en Espanya, aquella 
tendència que sàpiga seduir-la defi nitivament. D’ençà de deu anys sent com una estranya 
coïssor o pruïja d’ales que malden per sortir i estendre’s en l’espai; una petita febrada, com 
digué Alcover, de limfa tot just inoculada. Vacil·la entre el vell i el nou; entre el parlamen-
tarisme caduc i la paorosa amenaça catalana. Si d’una manera real i pregona veu aparèixer 
la nova Espanya al si de les mateixes races que fi ns ara han preponderat, s’hi abraçarà amb 
decisió. Si el nou ideal de vida europea el duen a terme aquestes altres regions llevantines i del 
Nord, s’hi sentirà atreta. Al cap i a la fi  no hi hauria més que reproducció d’un fet històric: 
el 1640, als dies, encara brillants, del Comte-Duc, es mantingué contra Catalunya en la 
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guerra dels «segadors»; setanta anys després, en la vergonyosa herència de Carles l’Hechizado, 
abraçà la causa de Catalunya contra Felip V.

Còmplices d’aquesta inòpia i d’aquesta passivitat són un clima esplèndid i una natura 
virgiliana i exquisida. «La verda Helvècia, sota el cel de la Calàbria, amb la solemnitat i el 
silenci de l’Orient», que Aurora Dupin descobrí a Mallorca, infon una placidesa i un somni 
regalat, un otium divos al qual és molt difícil de sostreure’s. Així es forma un poble d’artistes: 
artistes de la vida, artistes de la paraula, de la idea i del color. Per damunt de les ruïnes i 
disgregacions de què he parlat, sura l’ànima tradicional i poètica de Mallorca, plena de fan-
tasia pietosa, de tranquil·la resignació i contentament. Batega en les seves faules o rondalles, 
en les seves cançons populars i les seves melodies, impregnades de misteriosa somnolència 
oriental. La musa de Mallorca, ruborosa i pagesa, espigola als rostolls, com Rut, i ofereix, 
com Rebeca, la seva aigua al caminant, a la vora del pou antic. No té, en el mateix grau 
que la musa galaica, el poder elegíac i el do de llàgrima o de tendresa bressoladora; però és 
suau, «enyorívola», fresca i molt sana. Un sentiment innat de l’harmonia ha temperat aquí 
i diríem que regularitzat els furors romàntics i els mateixos edifi cis gòtics: així la Llotja i el 
castell de Bellver. El nou i el vell, les passions modernes i les llegendes feudals, tot passa per 
aquest bany de serenitat clàssica. L’insigne col·lector dels romanços castellans, D. Agustín 
Durán, es va compenetrar admirablement amb aquest esperit quan versifi cà, a «Las torronjas 
del vergel del amor», una de les més suggestives rondalles mallorquines.

D’ençà de 1840 ha bufat sobre Mallorca un alè d’alta i saludable poesia. Literàriament 
l’illa s’ha adherit a la restauració de la llengua catalana, un dels dialectes de la qual parla 
encara en totes les classes socials. L’esterilitat poètica —de poesia culta— durant els tres 
segles d’abandonament de l’idioma nadiu s’ha compensat en cinquanta anys. Els dos Aguiló, 
Rosselló, Penya, Costa, són altes encarnacions de la inspiració genuïnament illenca. En el clair 
de lune d’aquesta restauració romàntica, com en la transparència d’un llac, s’ha contemplat 
Mallorca a si mateixa i ha divagat en dolç soliloqui. Els illencs han aportat a la poesia cata-
lana continental el seu cànon de puresa i d’equilibri tranquil, enemics sempre de les coses 
extremades, sempre més enamorats d’allò perfecte que d’allò gran. Per ventura seran aquests 
somnis d’adolescència i aquesta divagació lírica precursors d’una forta i robusta virilitat?

ÀNIMA VALENCIANA

Vicente Blasco Ibáñez

Una vegada que passà per València, em digué Salmerón: «Sempre que vinc a aquesta terra, 
veig en la gent un benestar, una satisfacció, que no trobe en altres regions. Ací no hi ha 
riquesa ni ostentació, però tampoc misèria.»
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Aquesta observació del gran tribú és exacta. A València amb prou feines hi ha rics me-

reixedors d’aquest nom: l’aristocràcia nobiliària s’arruïnà i fa molts anys que té la residència 
a Madrid. No arriben a una dotzena els qui posseeixen una fortuna de dos o tres milions. 
A València són uns potentats, a Barcelona o Bilbao serien de tercera fi la.

En canvi, no hi ha província espanyola que tinga tants propietaris com València. L’agri-
cultura està subdividida fi ns a l’infi nit. Cada llaurador és amo del tros de terra que conrea. 
Uns són propietaris per llei; la majoria tenen la terra en arrendament, i se’n transmeten la 
possessió per herència, dins la família, des de fa segles, sense que el veritable amo que viu en 
societat gose intervenir en aquestes donacions, ni augmentar l’arrendament, que encara es 
compta en lliures i sous com en els temps dels reis d’Aragó. L’escopeta, companya inseparable 
del llaurador des que entra en la pubertat, i el suport enèrgic i fraternal que es donen tots els 
treballadors de l’horta, són els puntals d’aquest dret tradicional d’on vaig extreure la trama 
de la meua novel·la La Barraca.

«La terra vol ser estimada», diu Michelet, i la terra valenciana, dividida en petites parcel·les, 
amb una família damunt seu, a totes hores, que necessita guanyar-se el pa d’una superfície 
reduïda, és pentinada, polida i nodrida amb una estimació infi nita. El fem l’alimenta i en-
vigoreix a cada nova collita; l’arada la gira bon punt s’endureix, formant crostes; les herbetes 
de germinació espontània són arrencades així que apunten, i l’aigua rogenca que circula per 
la complicada xarxa arterial de les sèquies, en refresca i aplana la superfície abans que el sol 
no l’escalfe i la puga esquerdar. Així es du a terme el miracle que una població de les més 
denses d’Espanya visca folgadament, sense misèria, en un espai tan migrat. El jornaler quasi 
no existeix. Cada u conrea el seu camp, com els ciutadans de les antigues Repúbliques.

En la capital, la vida és semblant. Existeixen fàbriques modernes amb els seus ramats 
d’obrers sotmesos a la dura i degradant llei dels jornals; però encara és viva la indústria 
domèstica, com a record d’aquella València que estenia les seues sederies per Europa, sense 
tenir grans tallers, i en la qual cada obrer muntava el teler a sa casa o s’associava amb tres o 
quatre companys per treballar al porxo en fraternal cooperació.

Encara hi ha milers de petits tallers. L’obrer, tan bon punt disposa d’una certa quantitat, 
s’emancipa i s’estableix pel seu compte amb uns quants companys de treball que són els seus 
auxiliars més que no els seus subordinats. 

El mateix fraccionament de la terra valenciana s’estén a la indústria. Ningú és ric, però 
molt pocs coneixen la misèria. Tots pateixen alguna vegada les angoixes que comporta la 
manca de capital, però ignoren l’esclavitud i l’anul·lació que suporta l’home als monstruosos 
centres de producció creats per l’industrialisme modern.

Les grans fàbriques que hi ha a València són gairebé sempre de gent de fora. No es 
pot esperar que el valencià esdevinga industrial poderós esperonat per la febre del guany. 
Treballa únicament per afi rmar la independència de la seua vida: és laboriós, emprenedor 
i tenaç, mentre veu insegur el pa de la segona meitat de la seua existència; però així que 
aplega vint mil duros (el que considera necessari per ser burgès), deixa la seua indústria, 
per pròspera que la considere, i es dedica a la vida de cafè i de casino, a la política, a co-



134
mentar les coses del municipi, posant en les noves ocupacions l’ardor i l’apassionament 
d’un llevantí.

Arròs i tartana, 
casaca a la moda....
I rode la bola
a la valenciana!

Aquestes són, segons una antiga cançó, les aspiracions del bon valencià. Si al nàixer es 
troba amb el plat d’arròs assegurat, amb la tartaneta que ha de dur-lo a la mar o a l’horta 
esvalotant el camí amb el cascavelleig escandalós de l’haca, i la casaca a la moda de què parla 
la cançó, considera València «el millor dels móns possibles» i no demana més. Si naix pobre, 
treballa tota la seua joventut amb la tenacitat i intel·ligència dels pobles més laboriosos, i 
tan bon punt ha aconseguit l’arròs i la tartana, es dóna per satisfet i lliura l’eina amb la qual 
fabricà la minsa fortuna als qui vénen darrere: al fi ll o a l’obrer de la seua confi ança.

L’ideal de vida per a tot valencià que ha assegurat la seua subsistència és el descans físic 
i l’agitació moral: batallar per ideals mal raonats però pregonament sentits; disgustar-se per 
coses que sovint no li afecten gens ni mica, i paladejar en les estones de calma la dolça i 
molla somnolència d’allò bell al jardí immens de l’horta.

Si calia comparar el poble valencià amb algun altre, hauríem d’esmentar Atenes. Això, 
dit així, de colp, farà somriure més d’un. Però en Atenes no vivien només els grans savis i els 
grans artistes, els únics hel·lens que admirem avui passats els segles. Hi havia un poble auster, 
apassionat i voluble al qual li agradava més d’assabentar-se de les xafarderies i discussions de 
l’àgora i de les rivalitats dels artistes que no fer diners: uns ciutadans morenos, neguitosos i 
un punt ingovernables, que amb un tros de saladura, quatre olives i una arenga de postres, 
ja s’hi donaven per satisfets i segons l’estat d’ànim, duien al triomf els grans compatriotes o 
els apedregaven, elevant al seu lloc qualsevol sofi sta.

El valencià que en la seua ambició frugal no tem per l’arròs de l’avenir, dedica totes les 
energies i entusiasmes a la cosa pública i a l’admiració artística. Un poble en què la major 
part és propietària d’alguna cosa i que no sent, com altres, la servitud de la dependència 
econòmica, per força ha de ser allò que sempre ha sigut València: una democràcia, però amb 
un esperit igualitari que no admet privilegis; i si exalça algú és amb un apassionament tan 
vehement com voluble, fi ns al punt que l’agraciat sovint no arriba a distingir les carícies de 
les bufetades. Pujar al seu si és fàcil; el difícil és mantenir-s’hi.

L’espanyol que menys beu és el valencià. L’embriaguesa no té disculpa per a ell. I és que 
no té cap necessitat de l’alcohol per evadir-se de la normalitat de la vida. El vi el porta dins, 
al seu cap; i el sol, el sol brivall —més fort que el de Provença que tan males jugades li feia 
a l’heroi de Daudet—, que el fa bullir, és causa d’agitacions incoherents.

Aquesta democràcia ha estat impetuosa, igualitària i enamorada dels ideals nous, des 
d’aquella revolució de les Germanies, l’única de la nostra història de caràcter social. Però 
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vehement i exagerada fi ns en els esgarriaments, era digna de veure quan era moda l’absolutisme 
net i el catolicisme de navalla, al primer terç del segle XIX. El mateix Ferran VII tremolava 
davant el fervor monàrquic i religiós dels seus bons voluntaris reialistes de la ribera dreta i 
esquerra del riu Túria. L’arcàngel Sant Miquel era capità general honorari de València i els 
subalterns del celestial cabdill arrencaven els bigotis enmig del carrer a tothom que exhibís 
a la cara aquest ornament, propi de liberals; arromangaven les senyores per tallar-los les 
cintes de les sabates si eren verdes, el color de la Constitució, i sentint amb gran afl icció no 
poder cremar el lliurepensador Ripoll a la plaça del Mercat, per por a Chateaubriand i altres 
polítics estrangers que havien imposat la desaparició del Sant Ofi ci, es consolaven entaforant 
el pobre mestre, després d’haver-lo penjat, en un bocoi amb les fl ames pintades. Els frares, 
que eren els tribuns de les masses d’aleshores, ornaven la creu d’una cruïlla cobrint-la d’ous 
per solemnitzar la desfeta dels liberals, i al peu col·locaven aquests cultes i bonics rodolins, 
que eren acollits amb brams d’entusiasme:

Los huevos que aquí miréis
por humildad los ponemos,
que otros más grandes tenemos
y vosotros no los veis.

Bé és veritat que pocs anys després els fi lls dels voluntaris reialistes eren milicians nacionals 
i derrotaren dues vegades Cabrera a Xiva, a costa d’esforços heroics, un cas únic en el món 
de batalles guanyades en camp obert per batallons de botiguers i industrials.

Però val més que fugim de parlar de les expansions i correries de l’ànima valenciana 
en el camp de la política, perquè sóc jo qui menys pot fer-ho de manera desapassionada i 
impersonal, i afi rmem que aquest poble, lliure de les follies dels diners, resignat amb la seua 
mediocritat folgada, independent per tradició i net de servitud, és un poble d’artistes.

De totes les arts, la que més sent i s’estima és la pintura. El sol esbargeix una llum tea-
tral d’apoteosi sobre l’horta immensa; el verd estén la seua escala de tonalitats pel jardí de 
les Hespèrides; als boscos de tarongers apunten les esferes daurades entre ramells de fulles; 
s’espolsen les cabelleres els arrossars, estremint amb fi ls d’ombra l’espill lluent dels camps 
inundats; voguen, com cignes a l’infi nit, els fl ocs esparsos del baf en el llac blau del cel; i la 
palmera amb el seu brollador de plomes, la fi guera amb el seu tronc revestit de pell d’elefant, 
la blanca barraca amb capell de palla rematada per dues creus, no retallen durament els 
seus contorns sobre un horitzó africà d’il·luminació crua, ans es dibuixen dolçament entre 
els bafs tremolosos de les sèquies que a la resplendor del sol ponent impregnen l’atmosfera 
d’or gasós.

Un país així estava destinat, com Holanda, a ser pàtria de pintors. La tradició artística 
iniciada per Joanes, Ribalta, Ribera i tants altres, ha continuat al llarg dels segles.

El poble reverencia la pintura com un art familiar que té per a ell quelcom de misteriós. 
El llaurador mira amb respecte del jovencell pelut que passa pel camí de la vora amb la caixa 
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de pintures, i quan el veu treballar s’hi acosta en silenci, sense interrompre’l ni amb la més 
lleu paraula. De la classe artesana independent, de la burgesia pobra que ha vestit brusa quan 
era jove i viu d’una botigueta, d’un petit taller o d’unes poques hectàrees de terra, n’han 
eixit i n’ixen tots els artistes valencians. Sorolla nasqué en un humil comerç tèxtil, i orfe des 
d’infant, el va educar un oncle que era manyà. Els Benlliure són fi lls d’un home de mar: el 
seu avi navegà i fou presoner dels pirates d’Alger. Pinazo, de jove, treballà com a capeller.

Fills de la classe popular són els qui, després de passar per les Escoles Nocturnes d’Artesans 
(una institució laica fundada per la Revolució de Setembre), van a l’Acadèmia de Belles Arts 
i nodreixen el grup permanent de pintors, que és com la guarnició artística de València.

A més, aquesta artesania emancipada que lliura els seus fi lls a la pintura és la que compra 
llibres i periòdics, fent de València la ciutat que més paper imprès consumeix. Amb fets, 
millor que no amb anàlisis, és com es pot mostrar el que és l’ànima valenciana, devota de 
l’art fi ns al fanatisme i procliu a universalitzar els seus afectes i entusiasmes literaris. Pocs 
són els qui no saben, per exemple, que «Tolstoi és un rus que escriu novel·les en defensa dels 
pobres»; però n’hi ha molts que a hores d’ara encara no els ha vagat de saber amb certesa 
qui presideix a Madrid el Consell de Ministres.

Quan Zola era perseguit pel populatxo nacionalista vaig encetar un missatge de consol i 
adhesió, i em pensava que només el subscriurien uns quants escriptors i artistes. Res d’això: 
vaig haver de col·locar quatre taules amb plecs i s’hi van recollir trenta dues mil signatures!... 
Venien les modistetes en eixir del taller; els xicots quan havien acabat a l’escola; els obrers, 
penjant-se al coll el saquet del menjar, agafaven amb difi cultat la ploma entre els dits endu-
rits; tot un poble d’humils, infl amats pel respecte al geni i l’admiració a l’heroisme. Alguns 
havien llegit les novel·les de Zola al fulletó d’El Pueblo; uns altres ni això, perquè en tenien 
prou amb saber que era un senyor que escrivia llibres: un artista que estava del costat dels 
desgraciats i els perseguits. I un grup de relligadors relligà de franc el missatge amb tapes 
d’ivori; un altre les cisellà; un orfebre hi posà les inscripcions d’argent; els pintors ornaren les 
pàgines amb aquarel·les; les obreretes de cara pàl·lida i ulls orientals fi caren fl ors seques entre 
les pàgines, després de besar-les, i el gran home rebé un matí, entre els udols de mort de la 
multitud i els insults dels periòdics, aquell llibre que feia olor de jardí, curull d’entusiasme 
i fe; l’ànima de tot un poble que arribava a donar-li suport en una hora trista; la salutació 
d’una ciutat que el novel·lista hagué de cercar al mapa, i de la qual no tenia cap altra notícia 
que el nom de les taronges que es pregonaven al boulevard.

Avui potser el volum, amb perfum de roses mortes, jau oblidat en un racó de Medan, 
com un petit fèretre d’ivori que guarda l’ànima infantil i pura de tot un poble. Jo vaig veure 
el que escrivia un manobre després de la seua signatura, amb una senzillesa que arrencava 
llàgrimes: «Don Emili, quan no puga viure allà, vinga cap a València: ací té casa i un amic. 
Visc a...». I escrivia l’adreça del seu domicili amb la tranquil·litat de qui, guanyant tres 
pessetes, encara està disposat a repartir-les amb aquells que s’estima.

El valencià de camp té també l’ànima oberta a l’art i sent la bellesa amb més intensitat 
que els camperols d’altres regions.
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Infl ueix en això la facilitat i l’abundor de la seua existència en una terra feraç, amb un 

clima mancat de cruesa. De jove és poeta i improvisa versos acompanyat per la dolçaina, 
quan canta les albaes davant la fi nestra de la promesa. Té un teatre tradicional i grotesc, el 
Ball de Torrent, que munta l’entaulat a les places dels pobles o entre dues barraques, com 
als temps primitius de la literatura dramàtica. Conserva la gallardia de l’àrab, quan d’un bot 
munta per les anques l’haca a pèl, per «córrer la joia». Els costums moderns han modifi cat 
el seu vestit, l’han fet més lleig; però durant tres segles fou l’únic pagès del món que vestia 
de seda. Les faldilles de les nostres llauradores, brodades de roses i clavells com les casulles, 
guarneixen avui cadires i pianos als salons elegants.

La dona valenciana no ha treballat mai la terra. El llaurador es deshonraria davant els 
seus conveïns si obligara la femella a un altre treball que no fos la conservació de la barraca 
blanca i neta. Mentre a la resta d’Espanya les camperoles vestien de percala, baieta i esta-
menya, la valenciana passejava entre els rosers de la seua barraca, els dies de festa, amb l’alta 
pinta d’or, grans raïms de perles penjant de les orelles fi ns tocar el mocador de blonda dels 
muscles, faldilla de brocat amb fl ors i calces de seda. Cada barraca amagava a les arques de 
l’estudi un petit tresor: arracades de perles de les àvies, agulles d’esmaragda per a la trossa, 
fermalls de diamant per al mocador de pit. El que guanyava l’home conreant la terra era 
per adornar la dona, que mostra una certa superioritat intel·lectual sobre ell i els consells 
de la qual obeeix cegament.

Aquest poble de llauradors, vestits com els pagesos de les festes del Trianon, mostrava una 
elegància aristocràtica en les seues festes. El seu ball era la «xàquera vella», un minuet que 
sembla de Mozart; i a l’ombra d’una parra, entre la cantarella de les dolçaines i el murmuri 
de la sèquia, homes i dones, agafats de la mà, dansaven senyorívolament, saludant-se amb 
gravetat rocallosa, sense que el mosso coneguera abans de casar-se cap altre contacte de la 
seua futura esposa que el de les puntes dels dits.

La música és l’art suprem pel valencià del camp. No hi ha poble sense banda de música. 
Quasi tots en tenen dues, una liberal i una altra reaccionària. Abans demostraven la seua supe-
rioritat a trabucades, i cada serenata a la plaça del poble tenia com a remat unes quantes taleques, 
nom que donen a les morts violentes per la semblança que hi ha entre la taleca que cau i un 
cos quan s’enfonsa. Ara lluiten pacífi cament i estudien molt per aconseguir un premi al Cer-
tamen Internacional de València. Són bandes amb timbals i instruments de corda, semblants 
a les alemanyes i franceses. Encarreguen els instruments a Viena i Munic i no hi ha mestre de 
pas per València que no li facen proposicions perquè es quede de director en algun poble. El 
llaurador, mentre treballa al camp, solfeja de memòria pensant en l’acadèmia de la nit.

Els certàmens de la capital li han fet conèixer Wagner i als pobles en parlen amb tanta 
confi ança com si fos un músic major de guarnició a València. Assagen mesos sencers la 
Cavalcada de les walkíries, els veïns del poble acaben per saber-se-la de memòria; les dones 
la cantussegen a la boca del forn o mentre renten la roba a la sèquia; els xiquets la criden 
quan ixen de l’escola, esbargint-la pels caminals.

Ningú sap què és el que canta, però els agrada, els commou, i repeteixen. 
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Al capvespre, pels camins fondos i rogencs, vorejats de tarongers que retallen amb el seu 

brancatge la taca incandescent de la posta de sol, s’hi veu passar alguna xica que torna de la 
font, amb el bust dret, els colzes a la cintura, damunt del cap el càntir immòbil, esvelta i amb 
pas rítmic; com una canèfora hel·lènica. Per foragitar la por que li infonen la soledat del camp 
i la nit que s’acosta, canta en el silenci de l’horabaixa i dels seus llavis inconscients es desprèn 
l’himne amorós de Segimon al costat de l’arbre de la barraca prehistòrica, el fresc Cant de la 
primavera..., sense que la pobreta sospite, ni de bon tros, que ha existit mai Wagner.

ÀNIMA CATALANA

Joan Maragall

L’ànima d’un poble és l’ànima universal que brolla a través d’un sòl. L’ànima catalana és 
pirinenca-mediterrània: els Pirineus esquerps descendeixen en onatge de pedra que s’apaivaga 
a mesura que s’acosten a la dolça mar llatina, de clar horitzó: en l’horitzó de la mar hi ha les 
clarors d’Itàlia, de Grècia. L’ànima catalana és esquerpa i clara.

La terra catalana és dura, però agraïda; així els seus fi lls aprenen a treballar-la per neces-
sitat, i són estimulats per la recompensa: són avesats al triomf pel treball. Així, el seu treball 
és alegre; treballen cantant i treballant, i cantant baixen cap a la mar que els atrau amb la 
promesa de nous triomfs i l’eco de nous cants. Així, els catalans són rudes i expansius alhora, 
perquè estimen la terra i la mar; i hàbils per enriquir el producte de la terra pròpia i allò que 
la mar els porta de les aigües, i no saben servir ni manar perquè tots se senten iguals en el 
triomf pel treball directe; i cadascú se sent lliure i sent lliures tots els altres, i tots orgullosos 
de la seva llibertat, i tan zelosos d’aquesta llibertat, que els repugna cedir-la ni que sigui per 
a l’organització social, perquè creient bastar-se cadascú a si mateix, creuen que no en tenen 
necessitat. Satisfan millor la seva sociabilitat on menys lligats per aquesta se sentin. Dintre 
de cada català hi ha un anarquista.

Són treballadors esperançats i per això escassament contemplatius: si descansant miren el 
cel, hi veuen un bell descans estès sobre el treball de la terra, i no solen preguntar què hi ha 
enllà dels estels. Així, la seva pietat és serena i confi ada: confi en en allò bo que resplendeix 
clarament en la terra com en el cel, i l’estimen en proporció al benestar íntim que els procura; 
els agrada comprendre fi ns on poden comprendre clarament, però l’incomprensible no els 
turmenta: no són delerosos de l’absolut. Solen riure del que no entenen.

El català sent la seva ànima, però no sent el pes de la seva ànima; i per això li interessa 
més la seva història que la seva fi losofi a, i estima la seva llengua encara més que la seva his-
tòria. De les arts, gaudeix sobretot de la música i del teatre, perquè són directes, i no pot 
haver-hi engany.
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En tot és franc i vol franquesa. És viu en els seus afectes, no els extrema: ni traïdor, ni 

màrtir. El seu amor més constant és la llibertat. L’ha apresa de la mar i dels cims de les 
muntanyes.

Heus ací l’ànima catalana: llibertat. 
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D’entrada, ja és prou signifi catiu que 
ningú no se n’hagi ocupat. Ni Berrio, ni 
Ferrater, ni Bilbeny, ni Jordi Maragall... 
Pere Lluís Font, en un article recent –«Un 
segle de fi losofi a a Catalunya» (2001)–, 
a penes hi pogué inserir, i no per falta de 
bona voluntat, unes notes escadusseres so-
bre la fi losofi a al País Valencià en el darrer 
segle. El seus predecessors no arribaren a 
tant. El llibre de Jordi Berrio, El pensament 
fi losòfi c català, dóna notícies de Vives i 
de l’«escola valenciana» del set-cents, per 
exemple; però, en encetar el segle XIX, la 
informació sobre el País Valencià desapa-
reix per complet. Ni una ratlla. I el mateix 
s’esdevé amb El pensament fi losòfi c [català], 
de Jordi Maragall, o amb el Diccionario de 
Ferrater: el pas del XVIII al XIX marca la fi ta. 
D’acord: en el segle XVIII el País Valencià 
comptava amb un Maians, un Piquer, un 

Xavier Sierra Labrado

Xavier Sierra Labrado és professor de Filosofi a. Ha publi-
cat, entre altres, «Història social de la fi losofi a catalana: 
les traduccions (1900-1960)» (Quaderns de fi losofi a 
i ciència), «Francesc Alcayde Vilar, valentinicultor» 
(Afers) i «Una tradició insufi cient i interrompuda» 
(L’Espill 26). Aquest article correspon a la ponència 
presentada al I Congrés Català de Filosofi a, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 21, 22 i 23 de març 
del 2007. L’autor agraeix a Jesús Alcolea Banegas i 
Francesc Pérez Moragón els suggeriments i l’ajut en 
la recerca bibliogràfi ca. 

Tosca, un Andrés, bastant més interessants 
que les mòmies escolàstiques coetànies de 
la Universitat de Cervera. Però, i després? 
Després, del pensament fi losòfi c al País 
Valencià, no se n’ha cantat ni gall ni gallina. 
En canvi, el Principat va entrar en el segle 
XIX en una mena de reviscolament general 
que també va afectar la parcel·la fi losòfi ca: 
Balmes, Martí d’Eixalà, Llorens i Barba, 
Gener, Ruiz, Turró, Pujols, Ors, Crexells 
i la llarga llista dels exiliats (Serra Hunter, 
Xirau, Capdevila, Garcia Bacca...). És fi ns 
a cert punt normal, doncs, que l’atenció 
dels «historiadors» s’hagi centrat, a l’hora 
d’estudiar aquests segles recents, sobre Ca-
talunya, i no sobre el País Valencià. 

De tota manera, l’absència d’informació 
és massa escandalosa. A més, fi ns a quin 
punt aquesta exclusiva atenció als noms 
més «presentables» –diguem-ho així– pot 
conduir a algun resultat? Vull dir: per què 
no s’estudien també un Daurella o un de 
Arana y de la Hidalga? Aquests dos senyors, 
per exemple, van ocupar les úniques càte-
dres de fi losofi a que hi havia a la Universitat 
de Barcelona fi ns que fou creada la secció 
corresponent a aquests estudis, cap al 1911. 
Quina mena de fi losofi a professaren? L’es-
colàstica més arnada, naturalment. Però 
això no els treu «importància». De fet, van 
ser tant o més «importants» que els altres, 
que els Crexells o els Turró. Mentre Crexells 

La fi losofi a al País Valencià
(1880-1980)
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feia de periodista, Daurella explicava lògica 
escolàstica a la Facultat de Filosofi a i Lle-
tres. Joan Fuster ja apuntava en aquest 
sentit, en el seu famós escrit sobre el dèfi cit 
fi losòfi c català: la fi losofi a és un «afer de 
càtedra», deia. Potser, hauríem de començar 
per ací, per les càtedres. Quantes i quan han 
estat creades? Qui les ha ocupades i per a 
fer què? Fuster no era gaire explícit sobre 
això: es limitava a dir que el «mecanisme 
acadèmic havia fallat». I tant, que va fallar! 
Per a començar, les possibilitats acadèmi-
ques eren exigües. Al País Valencià, fi ns al 
1955, les úniques càtedres universitàries 
relacionades amb la fi losofi a eren el Dret 
Natural –que, de vegades, s’anomenava 
també «Filosofi a del Dret»– i una matèria 
d’introducció a la filosofia, que durant 
molts anys fou comuna als estudis de Dret 
i de Filosofi a i Lletres. Aquesta darrera ma-
tèria anava variant de nom i de continguts 
segons els canvis introduïts en els plans 
d’estudi pels ministres de torn. Fins al 1900 
fou la «Metafísica». A partir del 1900 s’ano-
menà «Lògica Fonamental». Després tingué 
encara altres noms: «Lògica i Teoria del 
Coneixement», «Fonaments de Filosofi a», 
etcètera. Els catedràtics que la professaven, 
però, eren sempre els mateixos: l’especialista 
en «Metafísica» de 1899 esdevenia, per 
decret, l’especialista en «Lògica Fonamen-
tal» de 1901. I, així, successivament. Cal 
tenir en compte, a més, que la Universitat 
de València no pogué obrir Facultat de 
Filosofi a i Lletres fi ns als darrers anys del 
segle XIX. Fins aleshores, per tant, les dues 
càtedres de fi losofi a estaven vinculades a la 
Facultat de Dret.

Cap al 1886, el catedràtic de Dret Natu -
ral era l’escolàstic Rafael Rodríguez de Ce-
peda. La càtedra de Metafísica estava vacant 
i solia ocupar-se’n Salvador Salom, que te-

nia plaça de catedràtic de Dret Mercantil. 
Què hi farem! Després la càtedra fou ocu-
pada, successivament, per dos krausistes: 
Joaquín Arnau Ibáñez, aragonès, i José de 
Castro, sevillà. El primer l’ocupà des del fi -
nal del 1887 fi ns a l’inici del 1890 (va morir 
a primeries d’aquell any). Féu publicar, a 
la impremta de Manuel Alufre, un Curso 
de metafísica (1889). El segon, que accedí 
a la càtedra de València el 1893, només 
hi estigué fi ns al 1895, en què permutà la 
plaça amb l’escolàstic murcià Pedro María 
López Martínez. Que no es pensi ningú, 
però, que a la Universitat de Barcelona, fi ns 
a ben entrada la segona dècada del segle XX, 
les coses pintaven millor: Daurella, a ban-
da de fi lòsof escolàstic, fou un important 
importador de bacallà –repassin, si no em 
creuen, el Quadern gris de Josep Pla o les 
Memòries de Josep Maria de Sagarra– i, pel 
que fa al catedràtic de Dret Natural, senyor 
de Arana i de la Hidalga, quin manual es 
pensen que feia servir? El de Rodríguez de 
Cepeda, naturalment. 

L’«embranzida» filosòfica s’hagué de 
produir, doncs, fora de l’estret marc univer-
sitari. A Catalunya, a banda dels diversos 
franctiradors (Ruiz, Coromines, Estasén, 
etcètera.), funcionà el Seminari de Filoso-
fi a, fundat per Ors, i més tard la colla ca -
pellanesca de la revista Criterion. Al País 
Valencià, hi hagué l’editorial Sempere (ano-
menada més tard Prometeo), que emplenà 
les llibreries peninsulars i sud-americanes de 
traduccions –a l’espanyol, ai!– de Nietzsche, 
Proudhon, Bakunin, Spencer, etcètera. Ara 
bé: l’impacte que aquesta tasca editorial 
produí sobre el país va ser més aviat nul, 
perquè tant els autors com els traductors 
de la casa van ser generalment forasters 
–excepte Blasco Ibáñez, és clar. Podríem dir 
que els valencians hi col·laboràrem només 
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en la part tipogràfi ca. I el de Prometeo no 
va ser l’únic cas. L’església també s’aprofi tà 
de les impremtes valencianes. De la dels 
Domènech, impressors del diari Las Provin-
cias, va sortir una edició crítica i comentada 
de la Summa theologica, en dotze volums 
de text més un lexicogràfi c (1880-1883) i, 
tot seguit, els deu toms del Diccionario de 
las ciencias eclesiásticas (1883-1890), amb 
abundants comentaris sobre els «errors fi lo-
sòfi cs». Ni en una obra ni en l’altra la in-
tervenció dels eclesiàstics i dels seglars au-
tòctons no fou important. 

L’edició de la Summa va ser obra ex-
clusiva del canonge Niceto Alonso Perujo, 
castellà, arribat a València el 1875. Pel que 
fa al Diccionario, el nombre de fi rmes va-
lencianes que hi apareixen signant articles 
és bastant reduït: Salvador Castellote, que 
després seria bisbe a Menorca, el canonge 
Josep Sanchis Sivera i el seglar Manuel Polo 
y Peyrolon, que s’encarregà de «refutar» el 
materialisme i el krausisme. 

Polo y Peyrolon fou, de fet, el «fi lòsof» 
més «important» de la fi  del dinou i pri-
meries del vint en l’àrea valenciana. No 
era, tampoc, d’origen valencià, però s’hi 
aclimatà bastant bé. Es pot dir que hi «tri-
omfà». Vingué cap al 1879, des de Terol, 
a fer-se càrrec de la càtedra de fi losofi a de 
l’Institut de Batxillerat de València. (Fins 
a ben entrat el segle XX, el País Valencià 
tingué només tres establiments oficials 
d’ensenyament secundari: a les tres capita-
les de provincia.) Amb una ploma a la mà, 
Polo no tenia aturador. Escrigué un gavadal 
de narracions costumistes, una infi nitud de 
pamfl ets polítics, un devessall d’articles de 
diaris, que després publicà en volum, a més 
de llibres de viatges, discursos, biografi es 
(dels papes i de la família de don Carlos), 
manuals de fi losofi a escolàstica... Quan 

no trobà ningú que volgués córrer el risc 
comercial d’editar-li els llibres, se’ls edità 
ell. Fou, probablement, l’autor «valencià» 
més prolífic de la seua època. Es féu, 
primer, un lloc entre els menjaciris de la 
Juventud Católica i de les conferències de 
Sant Vicenç de Paül. Després, passà a ser 
una fi gura conspícua dels carlins valencians, 
en representació dels quals obtingué actes 
de diputat i de senador diverses vegades. 
Aquesta militància el portà a enfrontar-se 
alguna vegada amb el catedràtic de Dret 
Natural, Rafael Rodríguez de Cepeda, 
que fou un dels fundadors del partit de 
la Lliga Catòlica a València. La Lliga Ca-
tòlica i els carlins es disputaren l’electorat 
un cert temps, fi ns que els dirigents de les 
dues formacions arribaren al convenciment 
que era millor acordar un repartiment de 
les circumscripcions, com feien els partits 
governamentals (conservadors i liberals): 
així, Polo es continuà presentant per la 
circumscripció de València mentre que 
Rodríguez de Cepeda ho féu, a partir del 
1910, per la de Castelló. Ideològicament, 
l’única diferència que separava aquests dos 
partits era la qüestió de la legitimitat dinàs-
tica, que la Lliga preferia deixar de banda. 
Sociològicament, la Lliga va ser un partit 
urbà liderat per la burgesia, mentre que el 
carlisme sempre tingué connotacions més 
populars i agràries. 

A Rafael Rodríguez de Cepeda i Manuel 
Polo y Peyrolon es podria afegir encara 
Romualdo Arnal, que va ser catedràtic de 
Filosofi a i director de l’Institut de Castelló 
de la Plana (fi ns al 1869) i, després, catedrà-
tic de Teoria de la Literatura i de les Arts a la 
Universitat de València. Tots tres van optar 
per la derivació més reaccionària i agressi-
va de la neoescolàstica. En els seus escrits 
condemnaren el liberalisme, el socialisme, 
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la maçoneria, el comunisme, l’anarquisme, 
l’individualisme, l’ateisme, el sensualisme, 
l’idealisme alemany, el positivisme, el 
racionalisme, el panteisme, l’utilitarisme, 
el materialisme, el cientifi sme, l’evolucio-
nisme... Ho condemnaren tot, tret de la 
fi losofi a tomista i l’adhesió als dogmes de 
la fe catòlica. Consideraren nefastes totes 
les èpoques històriques anteriors i poste-
riors a l’edat mitjana i totes les «nacions» 
excepte Espanya. Blasmaren França per re-
volucionària i racionalista; Gran Bretanya, 
per liberal; Alemanya, per materialista –o 
per idealista–; Itàlia, per haver aconseguit 
la unitat a costa dels estats pontifi cis... 
Els semblà que havien de dir que Vives i 
Balmes eren bons fi lòsofs, perquè eren «es-
panyols» i catòlics, però no els semblà ne -
cessari estudiar-los. No van passar dels 
esquemes barroers i de les simplifi cacions 
grolleres. Ara: tota aquesta «fi losofi a», que 
venia d’una llarga tradició, tingué unes con-
seqüències enormes. Es pot obviar? Amb 
tota la barra, Polo i Rodríguez de Cepeda 
es posaren a repetir incansablement que 
la solució del confl icte social passava per 
la caritat i la resignació: els rics havien de 
ser més caritatius i paternalistes; els pobres 
havien d’allunyar-se dels subversius i tenir 
més resignació cristiana. 

El neoescolasticisme combatiu d’aquests 
catedràtics podríem dir que va ser una mera 
reacció de pànic. Tingueren por dels canvis 
socials i econòmics que els venien al da-
munt i s’aferraren a la fi losofi a que pensaren 
que s’adeia més a l’immobilisme. La prova 
que estigueren dominats pel terror és la te-
oria de la degradació que elaboraren –entre 
tots, perquè en aquest grup no hi podia 
haver originalitats. Segons aquesta teoria, 
que de vegades anomenaren «la lògica dels 
fets», era indiscutible que la civilització i la 

societat descansen sobre la moral i la moral 
descansa sobre la religió (catòlica). Per això, 
la desviació fonamental, l’errada bàsica, es 
trobava en el racionalisme, i en la creença 
en una moral universal (laica) implícita 
en aquest. Ells defensaven que no hi havia 
moral universal, sense el recolzament en els 
dogmes de fe: només criteris particulars, 
relatius, tots ells igualment aberrants. El cri-
teri de les majories, al seu parer, era l’invent 
amb què els estats infectats pel racionalisme 
intentaven amagar l’ou, però la «lògica dels 
fets» acabaria imposant-se. Les idees demo-
cràtiques i liberals adoptades per la burgesia 
portarien al socialisme; el socialisme, al 
comunisme, i, fi nalment, d’aquest darrer es 
passaria a l’anarquia, és a dir, a la dissolució 
de la civilització i el retorn a les cavernes. 
L’única solució passava per tallar totes les 
llibertats «liberals»: la llibertat de premsa, la 
llibertat de religió, la llibertat d’associació... 
Caritat cristiana i garrotada seca, per tant, 
van ser tot el seu programa.

Cal advertir, a més, que el krausisme no 
tingué sobre l’ensenyament de la fi losofi a, 
ni al País Valencià ni a Catalunya, una in-
cidència apreciable. Els fi lòsofs krausistes 
que ens tocaren van ser fugaços, fonedissos. 
Joaquín Arnau, que se sentia poc o molt 
vinculat a la ciutat de València –hi havia 
viscut, de jove–, va morir als dos anys de 
ser nomenat catedràtic de Metafísica. El pas 
de José de Castro i de Blas Ramos Sobrino 
per la Universitat de València fou fugisser i 
anecdòtic. Es pot dir que no hi deixaren cap 
rastre. El primer, nomenat el 1893, acceptà 
permutar la plaça amb el neoescolàstic 
Pedro María López Martínez, que l’ocupà 
des del 1895 fi ns al 1931. El segon, que ob-
tingué el 1919 la càtedra de Dret Natural 
–vacant per la mort de Rodríguez de Ce-
peda–, demanà trasllat a Valladolid el 1924 



144
i fou substituït per Mariano Puigdollers i 
Oliver, que hi romangué fi ns a l’esclat de 
la guerra civil. 

Ara bé: amb el pas del temps, l’esco-
làstica semblà voler-se civilitzar, fer-se més 
«culta» i donar entrada a més matisos. A 
Catalunya hi hagué l’experiment de Crite-
rion, que va durar fi ns a l’esclat de la guerra 
civil. Al País Valencià, no hi hagué res de 
semblant, però el to que començaren a 
emprar López i Puigdollers no era el mateix 
que havien emprat els seus predecessors. 
En el pròleg que posà als seus Apuntes para 
unos prolegómenos a la metafísica, per exem-
ple, el catedràtic López deia: «El progrés 
de les ciències ha contribuït, juntament 
amb l’estudi incessant de la Filosofi a, al 
descobriment de més i més veritats: doncs 
bé, unim aquestes a les consignades pel 
gran fi lòsof de l’edat mitjana, l’immortal 
Tomàs d’Aquino». El catedràtic López no 
estava proposant un nou eclecticisme, per 
descomptat, sinó només una renovació dels 
«motlles», dels procediments i dels tecni-
cismes amb què era exposada la fi losofi a 
perennis. De tota manera, una invitació tan 
explícita a la renovació, acompanyada del 
reconeixement que l’estudi d’altres corrents 
fi losòfi cs podia ser fecund per a la mateixa 
escolàstica, hauria estat impossible de tro-
bar en els escrits de Polo o de Rodríguez 
de Cepeda, partidaris d’un dogmatisme 
tancat i barrat.

Sigui com sigui, la preeminència aca-
dèmica de la fi losofi a neoescolàstica, ja fos 
en la seua modalitat immobilista i agressiva 
o en la posterior versió «aperturista», fou gai-
rebé total al País Valencià fi ns a la Segona 
República, tant en les càtedres d’institut i 
d’universitat com en els seminaris. L’única 
excepció ressenyable fou la presència, du-
rant uns anys, de José Verdes Montenegro y 

Montoro en la càtedra de Filosofi a de l’Ins-
titut d’Alacant. (Alerta: no s’ha de confon-
dre aquest José Verdes Montenegro –que 
signà sempre «José Verdes Montenegro y 
Montoro»– amb els altres dos José Verdes 
Montenegro que publicaren llibres per 
la mateixa època. Especialment, no s’ha 
de confondre amb el seu cosí, autor d’un 
estudi sobre Campoamor.) 

José Verdes Montenegro y Montoro fou 
un propagandista del socialisme espanyol. 
Arribà a Alacant cap al tombant de segle i 
marxà a Madrid cap al 1917. En fi losofi a, 
s’adherí al positivisme i al marxisme (pensà 
que aquestes dues posicions es podien con-
ciliar). A Alacant posà en funcionament i 
dirigí durant uns anys El mundo obrero i 
publicà tres llibres: la traducció a l’espanyol 
de Socialismo e scienza positiva, d’Enrico 
Ferri (segona edició revisada, 1905), uns 
Apuntes de psicología científi ca (1902) i un 
Boceto de ética científi ca (1904). Aquests 
dos darrers llibres, que van ser reimpresos 
diverses vegades, són els que utilitzà en les 
seues classes. 

Però, a banda de la producció fi losòfi ca, 
diguem-ne, «culta», obra de canonges i ca-
tedràtics, i de les traduccions, més o menys 
legibles, de l’editorial Prometeo, hi hagué, 
a cavall dels segles XIX i XX, una producció 
fi losòfi ca «popular»: els cercles espiritistes 
d’Alacant publicaren, el 1899, El espiritismo 
en la historia de la fi losofía i també a Ala-
cant, dos anys més tard, el mestre d’escola 
Constanci Romero féu imprimir el pam-
fl et anticlerical Población de Alicante, lee y 
medita: ¿Tiene el hombre alma? Són només 
dos exemples. Suposo que, amb una mica 
de paciència, no seria gens difícil trobar-ne 
més a les biblioteques de Castelló o d’Alcoi 
–o a les de Reus i Barcelona. Aquests papers 
mereixen tanta consideració com els altres. 
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O no? Al capdavall, les qüestions que s’hi 
ventilaven eren, si fa no fa, les mateixes. 

De la llengua emprada no cal ni par-
lar-ne: era sempre el castellà. Tant en les 
elucubracions dels catedràtics i els canonges 
com en les dels seus emuladors populars. 
Els primers escrits més o menys relacionats 
amb la fi losofi a que es publicaren en català, 
al País Valencià, van ser els dos articles que 
Francesc Alcayde Vilar publicà en la revista 
valencianista El Camí, amb el títol «Lògica 
i política». I era ja l’any 1933. 

Potser, l’explicació d’aquest retard caldria 
cercar-la en la diferent actitud del clergat. El 
bisbe Torras i Bages tingué a Catalunya una 
enorme importància. La tradició catalana 
obrí les portes a més coses. A coses com 
ara La fi losofi a nacional de Catalunya, de 
mossèn Salvador Bové. La primera fi losofi a 
escrita en català després de la Renaixença 
fou escrita per capellans. Al País Valencià, 
per contra, el clergat fou majoritàriament 
espanyolista i castellanitzant. No debades, 
la seu episcopal de València estigué sempre 
ocupada per bisbes castellans, o andalusos, 
o el que fos, excepte catalans i valencians. 
D’altra banda, caldria considerar la proce-
dència dels catedràtics i els altres efectes del 
centralisme universitari. 

Alcayde fou regionalista. Havia nascut 
a la ciutat de València, el 1889. Féu els 
estudis a la Secció de Filosofi a de la Univer -
sitat de Madrid, amb Ortega, Bonilla, 
García Morente... Entre 1921 i 1931 ocu-
pà la càtedra de Lògica Fonamental de les 
universitats de Santiago, Saragossa, Sala-
manca i Granada, en aquest ordre. El 1931, 
en produir-se, fi nalment, la jubilació de 
Pedro María López, pogué ocupar la càtedra 
de València.

Alcayde hi tingué una recepció molt 
favorable. Els valencianistes el tractaren 

com si fos una eminència, l’adularen. Els 
companys de claustre pensaren que havia 
de regir la càtedra Lluís Vives; esdevingué 
una mena de patum local.

Abans de l’arribada d’Alcayde, però, 
ja hi havien arribat Vicente Losada Díez i 
Joaquín Álvarez Pastor, que s’havien format 
també en la Secció de Filosofi a de la Univer-
sitat de Madrid. Ni Losada ni Álvarez eren 
valencians. Losada fou auxiliar de Pedro 
María López entre 1919 i 1930 –ja havia 
marxat, per tant, quan arribà Alcayde. Ál-
varez va ser professor a l’Institut Lluís Vives 
fi ns al 1939. La posició fi losòfi ca d’aquesta 
nova fornada de professors és bastant difícil 
de precisar. La infl uència que tingué sobre 
ells el kantisme, fi ltrat a través d’Ortega, és 
innegable. Ara bé: Losada estigué, indubta-
blement, més infl uït per Bonilla que no per 
Ortega. Quant a Álvarez, no sabríem què 
dir, perquè, a banda de les cinquanta pàgines 
de La teoría de las pasiones en Descartes y 
Spinoza, que fou la seua tesi doctoral, l’únic 
escrit publicat que li coneixem, abans que 
es produís el seu exili, l’any 1939, és el text 
d’una conferència titulada «Lo que se ha 
perdido y lo que se ha ganado en la guerra» 
(Màlaga, 1918). Álvarez fou aliadòfi l en la 
Primera Guerra Mundial i candidat d’Izqui-
erda Republicana, per la circumscripció de 
la ciutat València, en les eleccions del 1933. 
Alcayde fou oscil·lant: en la tesi de doctorat 
s’acostà a la psicologia experimental (després 
de la guerra, renegaria de l’experimentalisme 
en psicologia); de vegades, es presentà com a 
deixeble d’Ortega; però, més sovint, declarà 
que el seu únic mestre havia estat Bonilla. 
Una cosa és segura, tanmateix: aquests 
professors rebutjaren l’escolàstica. La for-
mació que van rebre a Madrid els portà a 
considerar superat qualsevol «dogmatisme 
d’escola». El més exacte, potser, seria dir 
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que foren catòlics, i, per tant, espiritualistes, 
desproveïts de sistema. Indubtablement, el 
qui ocupà una posició més important va ser 
Alcayde. Losada, com hem dit, va marxar el 
1930 i Joaquín Álvarez s’exilià, després de 
la guerra, a Mèxic. 

Malgrat que havia residit molts anys fo -
ra del país, Alcayde assumí l’ideari regio-
nalista. Sent catedràtic a Saragossa, el 1924, 
publicà, amb P. Galindo, l’opuscle Lexicon 
Latino-Valenciano del obispo Don Jaime de 
Aragón (S. XV). Fuentes para el estudio lite-
rario del valenciano. L’escrit, que no té cap 
valor objectiu, està dedicat a Lo Rat Penat, 
el Centre de Cultura Valenciana i Nostra 
Parla. El 1929, sent catedràtic a Salaman-
ca, féu propaganda del regionalisme en el 
discurs d’apertura del curs acadèmic. Quin 
sentit tenia aquest discurs si no era pen-
sant en l’imminent trasllat a València? El 
regionalisme d’Alcayde era el regionalisme 
d’Ignasi Villalonga i de Joaquim Reig, és a 
dir, el regionalisme de Cambó. 

Arribat, fi nalment, a València, Alcay-
de fou convidat a fer discursos a Lo Rat 
Penat, al Centre d’Actuació Valencianista 
i al Centre de Cultura Valenciana. Foren 
discursos de caire reivindicatiu moderat. 
També publicà alguns articles, dins de la 
mateixa tendència, en el setmanari El Camí 
–entre els quals, els dos articles de la sèrie 
«Lògica i política», abans esmentats. El 
discurs que féu en ingressar com a membre 
del Centre de Cultura Valenciana, el febrer 
del 1934, aplega aquests dos articles, a més 
dels textos d’algunes conferències i, fi ns i 
tot, una part del discurs de Salamanca. El 
titulà Contra el valencianisme perquè l’escrit 
recollia, exposava, analitzava i refutava els 
arguments antivalencianistes. 

Alcayde es mantigué en aquesta posició 
fi ns a l’inici de la guerra. Però, després 

de la guerra, féu el discurs El concepto de 
nación según José Antonio. Què es pot dir 
davant d’una tan espectacular virada? La 
virada, però, fou només política. L’orien-
tació fi losòfi ca d’Alcayde, abans i després 
de la guerra, fou si fa no fa la mateixa: un 
espiritualisme boirós, inconcret. Aquest 
espiritualisme tant podia enganxar-se a 
Vives com a Husserl, com a la dogmàtica 
nacional-catòlica. En El concepto de nación 
Alcayde comparava José Antonio amb Hus-
serl. Es podia donar una prova més gran de 
barra i d’estolidesa?

I què direm de les elucubracions del 
catedràtic Josep Corts Grau, que substituí 
Puigdollers en la càtedra de Dret Natural, 
o de les del franciscà Antoni Torró? Torró 
–assassinat l’any 1937– fou autor d’una 
Filosofía de la Hispanidad que s’imprimí a 
Barcelona pocs mesos abans de la guerra. 
Corts va aplegar en un volum, que titulà 
Motivos de la España eterna (Madrid, 1946), 
les meditacions pròpies d’un «liberado por 
la Cruzada». La preocupació principal de 
Corts, de Torró o del professor d’institut 
Félix Blázquez va ser determinar, aclarir, 
precisar i explicar l’essència d’Espanya. Es-
sència que, naturalment, va ser trobada en 
el catolicisme i en l’hegemonia castellana. 
L’essència hispànica, digueren, és espiritual i 
no material. Sobre aquest punt la unanimi-
tat fou perfecta, granítica. La discrepància es 
produí sobre la conveniència o no de fer ser-
vir la paraula raça –discrepància originada, 
és clar, per la comparació amb el nazisme. 
Blázquez fou partidari de posar la raça com a 
fonament de la nació, però matisà que el ter-
me no s’havia d’interpretar «somàticament», 
«zoològicament» o «etnogràfi cament», sinó 
«espiritualment» i «històricament». Corts i 
Torró, en canvi, foren partidaris de substi-
tuir «raça» per «esperit». 
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De vegades s’ha afi rmat que la fi losofi a 

que s’imposà durant el franquisme fou, 
una altra vegada, l’escolàstica. No és cert. 
És cert que aquells que volgueren conrear 
l’escolàstica van ser respectats i adulats i 
que el nom de Tomàs d’Aquino sortí pertot 
arreu. També és cert que, de portes enfora, 
la consigna era «in interiori Hispania ha-
bitat veritas». Però la realitat en va ser una 
altra. La realitat fou que cadascú pouà on 
millor li semblà –sempre deixant al marge 
el positivisme, l’empirisme, el kantisme i el 
marxisme, és clar. La metafísica nacional-
catolicista va ser un compost bigarrat –i 
indigerible–, on es barrejaren amb la dog-
màtica catòlica elements provinents de 
les filosofies de Bergson, de Nietzsche, 
de Heidegger o de Husserl. Alcayde, com ja 
ha estat dit, barrejà Husserl amb José An-
tonio. Blázquez parlà de l’«home superior» 
que «enderrocava mites». Corts es recolzà 
sovint en Scheler o escrigué bestieses del 
tipus «vivir es de suyo vivir en peligro». Allò 
de «in interiori Hispania habitat veritas», 
al País Valencià, tingué com a principal re -
sultat l’exaltació banal, formalista i espúria 
de la fi gura de Vives. I Vives era tot el con-
trari d’un escolàstic. 

Aquesta situació de pur caotisme mental 
durà molt de temps. Alcayde i Corts s’eter-
nitzaren en les seues respectives càtedres 
universitàries. Alcayde, s’hi mantingué fi ns 
al 1959. Corts, fi ns al 1975. Corts va ser 
vicerector entre el 1947 i el 1952 i rector 
entre el 1952 i el 1967. Alcayde va escriu-
re copiosament en els diaris de València, 
sobre els indefectibles temes de la valenti-
nicultura. La seua especialitat fou glossar 
l’essència valenciana. I, per aquest motiu, 
fou envestit per Joan Fuster. L’envestida es 
produí en la revista Pont Blau, que editaven 
els exiliats catalans de Mèxic. Alcayde havia 

anat publicant en el diari Levante una sèrie 
d’articles amb el títol «Las dos Valencias». 
En un dels articles digué que els valencians 
havien portat a la perfecta unitat i fusió 
les seues arrels catalanes, d’una banda, i 
castellanes, de l’altra. Fuster considerà que 
aquella equiparació deformava la realitat 
i escrigué «Alerta valencians!» (Pont Blau, 
núm. 9, maig-juny, 1953). Pensar que un 
article publicat en una revista de Mèxic, 
amb pseudònim, no havia de tenir con-
seqüències al País Valencià era potser rao-
nable. Però l’article de Fuster s’hi arribà a 
conèixer, com ho demostra el fet que Diego 
Sevilla titulés «Alerta a los valencianos» un 
dels articles amb què encetà la campanya 
contra Fuster del 1962.

Però l’envestida de Fuster no es limità 
a la crítica dels dogmes polítics i històrics 
del conglomerat nacional-catolicista. Pot-
ser s’inicià per ací. Pel que fa a l’ordre cro-
nològic de les publicacions fusterianes, és 
segur que s’inicià per ací: per la crítica po-
lítica i historiogràfi ca. L’escepticisme fou 
una posició que Fuster assumí més tard –o 
si més no, sobre la qual començà a escriure 
més tard–, cap al fi nal de la dècada dels 
cinquanta. Fuster demanà alguna vegada 
que es tingués en compte la seua evolució. 
No se n’ha fet gaire cas. Però cal tenir en 
compte que Les originalitats, publicades 
el 1956, escrites una mica abans, són en-
cara una metafísica d’artista. Els primers 
aforismes escèptics van inclosos en Judicis 
fi nals, que es publicà el 1960, i en el Diari 
apareixen anotacions favorables a l’escep-
ticisme a partir del 1959. I, fi nalment, en 
el Diccionari per a ociosos, que es publicà 
el 1963, s’inclou l’entrada «escepticisme». 
En la mesura que pogué –perquè hagué 
d’atendre moltes urgències alhora–, Fuster 
portà a terme d’una manera metòdica –però 
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saltejada i dispersa– el programa contingut 
en aquest darrer escrit.

Per una altra part, havia estat creada, el 
1955, la Secció de Filosofi a de la Univer-
sitat de València. Els primers catedràtics, a 
més d’Alcayde, van ser Adolfo Muñoz i el 
dominic José Todolí. Però Muñoz obtingué 
aviat el trasllat a la Universitat de Madrid 
i Alcayde es jubilà. Començaren llavors a 
arribar nous catedràtics: Carlos París, el 
1960, Manuel Garrido i José Luis Pinillos, 
el 1962. Aquests catedràtics joves, que esti-
gueren permanentment dominats per l’ob-
sessió de tornar-se’n a Madrid, aspiraven 
a eludir la gasòfi a fi losòfi ca en què havien 
estat formats. Una proporció tan considera-
ble de «renovadors» donà a la secció de Va-
lència una relativa fama d’avantguardista (a 
la Secció de Barcelona, en aquell moment, 
professaven José Ignacio Alcorta, Joaquim 
Carreras, Jaume Bofi ll, Miquel Siguan i 
José María Valverde). Carlos París volia 
refl exionar sobre la física. Pinillos introduí 
la psicologia científi ca. Garrido promogué 
els estudis de lògica matemàtica. Pinillos, 
però, hi estigué pocs cursos. París, que durà 
una mica més, també obtingué el trasllat 
a Madrid. Garrido, per tant, quedà com a 
amo de la situació. La presència de Ferran 
Montero, com a professor contractat fi ns 
al 1964, i, a partir del 1967, com a cate-
dràtic, fou més aviat discreta –comparada 
amb la turbulència que creà al seu voltant 
Garrido. Montero conreà la fenomenolo-
gia. El departament que dirigí –d’Història 
de la Filosofi a– publicà sobre la fi losofi a 
dels presocràtics un llibre apreciable: La 
fi losofía presocrática (València, 1978). Fer-
ran Cubells, que no fou catedràtic, però 
que estigué encarregat bastants anys de la 
càtedra d’Ètica i Sociologia, també estudià 
els fi lòsofs grecs: Los fi lòsofos presocráticos. 

I parte (València, 1965), El mito del eterno 
retorno y algunas de sus derivaciones doctri-
nales en la fi losofía griega (València, 1967) 
–a banda de la seua tesi doctoral, El concepto 
de acto energético en Aristóteles, publicada 
pòstumament (València, 1981). Cubells 
va morir el 1972.

Però el catedràtic que introduí més 
dinamisme en la secció de Filosofi a va ser 
Manuel Garrido. Es benefi cià, naturalment, 
del pas interí, fugaç, dels altres catedrà-
tics i del creixement notori de l’alumnat 
universitari que provocà l’aplicació dels 
plans de desenvolupament econòmic del 
franquisme. Pogué contractar professorat, 
formar un departament nombrós. En un 
primer moment donà acollida, en aquest 
departament, a tot allò que li semblà nou: 
els llicenciats que s’interessaven per la 
fi losofi a de la ciència, la lògica matemà-
tica, la fi losofi a analítica, el marxisme, la 
cibernètica... La disputa de l’època, en la fi  -
losofi a de les universitats, tenia lloc entre 
els marxistes i els analítics. Garrido, en un 
principi, acollí totes dues tendències. Com 
a publicació conjunta dels departaments de 
Lògica i Filosofi a de la Ciència, dirigit per 
Garrido, i d’Història de la Filosofi a, dirigit 
per Ferran Montero, aparegué, el 1971, la 
revista Teorema. Però, l’any següent, Mon-
tero i el seu departament se’n desvincularen, 
de manera que a partir d’aleshores Teorema 
passà a ser publicada només pel Departa-
ment de Lògica i dirigida exclusivament 
per Garrido. 

En Teorema es publicaren els treballs que 
elaboraven els membres del Departament 
de Lògica i algunes traduccions –també 
fetes pels membres del departament– d’arti-
cles de prestigiosos fi lòsofs estrangers: Hao 
Wang, Putnam, Stegmüller, Feyerabend, 
Chomsky... 
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D’altra banda, l’equip que dirigia Garri-

do organitzà anualment els Simposis Inter-
nacionals de Lògica i Filosofi a de la Ciència. 
El primer, que tingué lloc a l’abril de 1969, 
estigué dedicat a la fi losofi a científi ca ale-
manya. Hi assistiren Alwin Diemer, Gisbert 
Hasenjäger, Franz von Kutschera, Kuno 
Lorenz, Christian Thiel i Helmar Frank. En 
el segon, intervingueren Silvio Cecatto, que 
dirigia a Itàlia un institut de cibernètica, i, 
una altra vegada, Alwin Diemer. El tercer, 
estigué dedicat a la fi losofi a de la ciència 
peninsular i fou presidit per Josep Ferrater 
Mora. El quart, marcà un canvi d’orientació 
important: el departament passà, de tenir 
com a punt de referència la fi losofi a de la 
ciència que es feia a Alemanya, a tenir com 
a guia la fi losofi a analítica anglosaxona. 
Els convidats d’aquest quart congrés van 
ser els professors d’Oxford David Pears, 
Anthony Quinton i Peter F. Strawson. El 
cinquè, estigué monogràfi cament dedicat 
al fi lòsof nord-americà Willard van Orman 
Quine. Alguns dels fi lòsofs de prestigi que 
desfi laren pels simposis (Diemer, Ferrater, 
Pears, Strawson, etcètera) van ser convi-
dats a formar part del consell editorial de 
Teorema.

La publicació de Teorema i els simposis 
van convertir el Departament de Lògica 
de la Universitat de València en el referent 
indiscutit de la fi losofi a científi ca en tota 
l’àrea peninsular. Es donà a més la circum-
stància que alguns professors que s’havien 
format en aquest departament van passar 
a ocupar-se de la docència en altres àrees 
i departaments, de manera que quan fou 
creada la Facultat de Filosofia aquesta 
tingué el segell de facultat proanalítica. 
D’altra banda, a partir del 1972, Garrido 
anà excloent els membres del departament 
inicialment decantats cap al marxisme. 

La tasca del Departament de Lògica, 
doncs, estigué principalment orientada cap 
a la introducció de la lògica matemàtica i 
de la fi losofi a analítica (sobretot, l’anglosa-
xona). El 1973, Josep Lluís Blasco publicà 
la seua tesi doctoral: Filosofía, lenguaje y 
conocimiento (Barcelona, Ariel, 1973). Un 
any més tard, Garrido publicà el manual 
Lógica simbólica (Madrid, Tecnos, 1974).

Blasco fou nacionalista. El 1969, l’edi-
torial Garbí publicà les seues traduccions 
de Llenguatge, veritat i lògica, d’Ayer, i Per 
Marx, d’Althusser. Són els primers llibres 
de fi losofi a publicats en català al País Va-
lencià. Més endavant traduí algunes obres 
de Russell per a Edicions 62. 

Les difi cultats per a editar llibres en ca-
talà durant l’etapa fi nal del franquisme van 
ser molt més grans al País Valencià que no a 
Catalunya, pels entrebancs que posà la De-
legació Provincial de València del Ministeri 
d’Informació i Turisme. Aquesta delegació 
del poder central ja no podia impedir la 
publicació ni la comercialització de llibres, 
perquè, eliminada la censura prèvia, ja no 
tenia base legal per a fer-ho, però negava 
sistemàticament els tràmits per a constituir 
una empresa editorial catalana al País Valen-
cià. Per això, les editorials que començaren 
a funcionar en aquella època van fer servir 
sovint peus editorials falsos. 

A banda de la col·lecció «Garbí 3», que 
dirigien Josep Lluís Blasco i el crític d’art 
Tomàs Llorens, Vicent Raga inicià, el 1970, 
la publicació dels Quaderns Tres i Quatre 
–inclosa en el catàleg editorial d’Eliseu Cli-
ment. En els Quaderns aparegueren, fi ns al 
1975, traduccions d’articles de Gombrich, 
Althusser, Lichtheim, Habermas, Adorno, 
Lukács o Lu Hsün. És a dir, la fi losofi a i 
la sociologia marxista del moment. El tra-
ductor de molts d’aquests textos va ser Joan 
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Francesc Mira. Josep Lluís Blasco i Fran-
cesc Agües —també membre del Departa-
ment de Lògica— van escriure els pròlegs 
de Lògica materialista, de Galvano Della 
Volpe, i El marxisme com a sociologia, de 
Lucio Colletti, respectivament. 

La Facultat de Filosofi a i Lletres va em-
prendre a primeries dels anys setanta una 
«depuració», amb l’excusa d’una «conxorxa 
marxista-catalanista», que afectà entre d’al-
tres departaments el de Lògica. La llista dels 
afectats seria llarga. I, potser, no és aquest 
el lloc adient per a entrar en detalls de 
«sociologia universitària». Una vegada més, 
fallava el mecanisme acadèmic. 

Amb tot, entre el 1960 i el 1980, el mar-
xisme, la fi losofi a analítica i l’escepticisme 
fusterià van desplaçar totalment l’arnada 
metafísica nacional-catolicista. Fins i tot 
l’element catòlic se civilitzà i es refugià en 
el kantisme. Qui ho havia de dir! 

En fi ... El balanç és ben magre. Asto-
radorament magre. La manca d’una secció 
específi ca d’estudis fi losòfi cs, fi ns al 1955, 
va ser determinant. Per una altra part, 
el clergat, majoritàriament espanyolista, 
visqué enclaustrat en la fi losofi a escolàs-
tica, inamovible –quan no tingué pitjors 
temptacions. I encara cal assenyalar un altre 
fet: la fi losofi a que es produí a Catalunya, 
dins o fora de la Universitat, no tingué 
sobre el País Valencià gairebé cap incidèn-
cia. Francesc Alcayde, com a regent de la 
càtedra Lluís Vives, portà Joaquim Xirau 
a fer unes conferències, l’any 1933. Xirau 
dirigia llavors el Seminari de Pedagogia de 
la Universitat de Barcelona i Alcayde volia 
copiar-ne el model. El resum de les confe-
rències de Xirau, redactat per Alcayde, va 
ser publicat en el setmanari El Camí. Però 
els membres de la famosa Secció de Filo-
sofi a de la Universitat de Barcelona (Serra 

Hunter, Xirau, Carreras [Tomàs], Garcia 
i tutti quanti), pensaren alguna vegada a 
«exportar» la seua fi losofi a al País Valencià? 
Em fa la impressió que no; que més aviat es 
preocuparen per quedar bé amb els fi lòsofs 
de Madrid, convidant els García Morente, 
Gaos i companyia a fer conferències a 
Barcelona. No es pogueren desempallegar 
de la mentalitat provinciana. Per a ells, 
Catalunya acabava en la ronda de trànsits 
de Barcelona. D’altra banda, és cert que 
el valencià Corts Grau féu la tesi doctoral 
sobre l’ideari polític de Balmes, però és fàcil 
imaginar amb quines intencions. Balmes i 
Vives han estat profusament explotats pels 
ideòlegs reaccionaris. I Ferrater Mora? No es 
van llegir els seus llibres, el seu Diccionario? 
Ferrater Mora va ser convidat per Garrido 
a presidir el III Simposi Internacional de 
Lògica i Filosofi a de la Ciència. Nominal-
ment, fi gurà en el consell de redacció de 
Teorema. En el Diccionario esmenta alguns 
treballs de membres del Departament de 
Lògica de València. Però Ferrater era un 
professor nord-americà. Fuster, cap al fi nal 
dels seixanta, hagué d’informar-se sobre 
els fi lòsofs catalans per tal d’escriure La 
literatura catalana contemporània (1971). 
I escrigué per a Serra d’Or aquells articles 
sobre el dèfi cit de fi losofi a. Ell sí que se 
n’assabentà. 

Però la infl uència de Fuster sobre els 
filòsofs valencians d’acadèmia ha estat 
molt minsa. L’escepticisme, ni que sigui un 
escepticisme «racionalista», és considerat, 
per aquests fi lòsofs, una posició equivo-
cada i superfi cial. És tan fàcil «refutar» 
l’escepticisme! A més, l’estil antipetulant 
de Fuster tampoc no sembla agradar als qui 
estan avesats a barallar-se amb els textos de 
Heidegger i Husserl. Això, per no parlar de 
la castellanització. Els fi lòsofs d’acadèmia, 
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ara que hem sortit de la insignifi cança nu-
mèrica, produeixen al País Valencià –com 
a Catalunya i a les Illes– una admirable 
profusió d’articles i de llibres escrits en 
espanyol. El fet és culturalment greu. Dei-
xem de banda el copiós nombre dels qui no 
saben el català. O que no el lligen. O que 
no el saben escriure. Una proporció im-
portant dels que sí que en saben, es pensen 
que, sent la fi losofi a un «gènere» d’interès 
restringit, amb l’espanyol arribaran a més 
gent. I està, a més, la «por» a les comissions 
avaluadores. Del centralisme hem passat 
a l’unitarisme universitari. És fundada la 
creença que aquestes comissions, quan es-
tan integrades per membres d’universitats 
no catalanes, devaluen sistemàticament els 
mèrits dels treballs publicats en català? El 
mecanisme acadèmic continua funcionant 
malament. Al País Valencià, el fet d’haver 
emprat majoritàriament l’espanyol, quan 
la resta de la literatura amb cara i ulls que 
s’hi ha produït en les darreres dècades ha 
triat majoritàriament el català, ha contri-
buït a aïllar els fi lòsofs dels sectors cultes del 
país. Per voler guanyar un hipotètic lector 
a Guadalajara, s’ha perdut bona part de la 
clientela autòctona. Aquest és el resultat.

D’altra banda, hi ha els perills de la re-
cepció. La inòpia anterior ha estat superada 
–ja és molt– gràcies a l’esforç considerable 
que s’ha fet en les darreres dècades per tal 
d’introduir els nous –i no tan nous– cor-
rents de pensament, de Kant a Derrida i 
de Hegel a Gadamer. Però aquest esforç 
d’absorció no ha generat encara una tradi-
ció pròpia. O m’equivoco? Més aviat el que 
tenim són sucursals i capelletes. I s’ha ge-
nerat un tipus de «fi lòsof» que viu pendent 
de l’última moda. Però les modes són tan 
fl uctuants! Qui se’n recorda ara del gavadal 
de literatura marxista que va emplenar els 

prestatges de les llibreries en els anys seixan-
ta i setanta? I de Marcuse o Horkheimer? 
Del més recent Lyotard? Tenir ara davant 
una llista, cronològicament ordenada, amb 
les tesis doctorals que s’han anat fent en els 
darrers trenta o quaranta anys seria molt alli-
çonador. Sense formar una tradició –unes 
tradicions– en què es puguin anar integrant 
les noves infl uències, hi ha el perill de caure 
en la recepció permanent. En aquest punt 
estem. I els fi lòsofs autòctons estan en molt 
mala posició per a sortir-se’n, perquè gene-
ralment desconeixen els seus predecessors 
–o, fi ns i tot, els seus coetanis. Fins a un cert 
punt és natural. Presumiblement, hi havia 
pocs elements que fossin aprofi tables. El 
recorregut que hem fet en aquestes pàgines 
així ho demostra. Però, després de l’esforç 
de les darreres dècades, la situació és ara 
la mateixa? Ignorar la fi losofi a d’Alcayde 
–o de Balmes o de Pere Font i Puig– és 
comprensible. Aquests autors són matèria 
només per al desfi ci erudit. Ja no és tan 
clar, però, que es puguin deixar de banda 
els escrits de Josep Lluís Blasco –o de Joan 
Crexells. Com tampoc no sembla gaire 
fàcil d’explicar que la fi losofi a de càtedra 
continuï ignorant la important tradició de 
pensament extraacadèmic, que és, proba-
blement, la tradició més aprofi table. Per-
què, fallant estrepitosament el mecanisme 
acadèmic, la fi losofi a només ha tingut entre 
nosaltres l’oportunitat de refugiar-se en la 
literatura. De Pujols a Pla i d’Ors a Fuster, 
tot és «literatura d’idees». 
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En una de les vitrines de l’exposició Li-
teratures de l’Exili, que es va presentar l’any 
2005 al Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona, s’hi podia veure un exem-
plar de la primera edició del Diccionari Ge-
neral de la Llengua Catalana de Pompeu Fa-
bra, de 1932. Quina relació té aquest llibre 
amb l’exili? Es tracta d’una obra fonamental 
en el procés de recuperació de la llengua 
catalana. El Diccionari Fabra culminava 
l’obra de normalització que es va iniciar el 
1890-1891 amb la campanya de reforma 
ortogràfi ca i s’oferia als escriptors i al públic 
lector com una eina moderna i quotidia-
na. La guerra civil i el triomf de Franco va 
representar un cop del qual no ens hem 
refet. Fabra va viure els darrers anys de la 
seva vida a l’exili i va esdevenir un símbol 
de la llengua perseguida. A l’exposició, al 
costat del diccionari, l’espectador podia 
llegir una carta adreçada a l’enginyer Ferran 
Cuito, refugiat a Perpinyà: li proposava de 
canviar una mica de sucre per mig quilo 
de patates. És de 1946: havien passat gai-
rebé set anys des del fi nal de la guerra civil 
i les condicions de vida dels refugiats eren 
encara molt precàries. El diccionari estava 
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obert per la paraula exili: «1. Allunyament, 
voluntari o forçós, del territori d’un estat, 
especialment per motius polítics. 2. Sojorn 
obligat fora de la pàtria. 3. Lloc on viu la 
persona exiliada». La fredor de la defi nició 
de diccionari enfrontada a la vivència 
concreta de l’autor fa escruixir. Finalment, 
l’exemplar del Diccionari que hi havia a l’ex-
posició era un llibre exiliat. Pertany a la fa -
mília de Carles Pi i Sunyer, que va ser al-
calde republicà de Barcelona i Conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i va 
acompanyar-lo en el seu periple per França, 
Anglaterra i Veneçuela.

Quan vaig començar a treballar en 
el projecte d’una exposició sobre l’exili 
literari català, al fi nal del 2003, una de les 
primeres idees va ser trencar amb la imatge 
de l’èxode que m’arribava a través de di -
ferents exposicions, llibres, catàlegs i do-
cumentals històrics. Si volíem explicar a 
l’espectador la importància de la cruïlla 
política i cultural de 1939, calia elaborar 
un nou llenguatge capaç de vehicular nous 
continguts i transmetre emocions. Calia 
prescindir de les imatges dels vells i els nens 
baldats, dels vaixells i les maletes que, de tan 
repetides, han perdut la capacitat de comu-
nicar i commoure. Literatures de l’Exili es va 
organitzar en el marc de l’Any del Llibre i 
la Lectura que es va celebrar a Barcelona el 
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2005. L’equip tècnic del Centre de Cultura 
Contemporània (CCCB) se’n va encarregar 
de la producció. Més endavant, la Sociedad 
Estatal de Acción Cultural Exterior (Seacex) 
i l’Institut Ramon Llull l’han fet itinerar 
amb un programa de quatre seus: Centro 
Cultural Recoleta de Buenos Aires, Cen-
tro Cultural Palacio de la Moneda de San-
tiago de Chile, Centro Cultural de España 
en México i Museo de Arte Moderno Santo 
Domingo-República Dominicana.

LA RECERCA 
DE MATERIALS EXPOSITIUS

Fa anys que faig de crític de literatura cata-
lana, havia tingut amics exiliats, però abans 
d’acceptar l’encàrrec de Literatures de l’Exili 
no era especialista en el tema. La primera 
exigència va ser llegir i rellegir els llibres. Hi 
ha una bibliografi a molt extensa sobre l’exili 
català, que comprèn dietaris i llibres de me -
mòries, epistolaris, narrativa, novel·les, 
poesia i assaig. Llibres que es van escriure 
i publicar a França, Bèlgica, Argentina, 
Xile, Caracas i Mèxic, o després del retorn 
a Catalunya, a partir de les experiències 
viscudes a la diàspora. Aquestes lectures em 
van servir per construir un relat de relats 
allunyat del que ha estat el discurs ofi cial 
de l’antifranquisme. Els escriptors no pre-
senten l’exili només a partir del dramatisme 
de les primeres setmanes o de l’eufòria del 
retrobament amb la pàtria després dels anys 
d’absència. La meva narració començava 
amb la caiguda de Barcelona el 23 de gener 
de 1939 i acabava, simbòlicament, amb 
la disjuntiva de tornar o no tornar, que es 
planteja al llarg de tota la vida de l’exiliat. 
La primera part de l’exposició estaria de-
dicada als primers mesos de l’exili, a partir 

d’una seqüència cronològica: la caiguda 
de Barcelona, el pas de la frontera, els 
camps de concentració, els refugis d’intel-
lectuals (Tolosa de Llenguadoc, Montpeller, 
Roissy-en-Brie, Bieville i l’Isle Adam, Pra-
da de Confl ent). La segona comprendria 
un període de temps molt més dilatat, i 
s’organitzaria mitjançant un encreuament 
de temes i llocs. Un element fonamental 
d’aquesta segona part era poder mostrar 
les situacions de xoc cultural i les diverses 
estratègies d’adaptació a la realitat dels di-
ferents països. A la sala de París vaig posar 
l’accent en la vida clandestina, en la de-
cisió o no de marxar d’Europa i, després 
de la guerra mundial, en la relació dels es-
criptors amb el món artístic, a partir de les 
edicions d’artista que es van publicar d’ençà 
de 1946. A la República Dominicana va 
ser l’impacte del tròpic i el descobriment 
de l’Amèrica furienta. A Mèxic vaig presen-
tar la relació dels exiliats amb les cultures 
indígenes i la història precolombina. A 
Xile, la diversitat d’opcions davant l’exili: 
tornar per participar en els moviments 
antifranquistes com va fer Joan Oliver o 
no tornar mai com Francesc Trabal, maldar 
per sobreviure com Cèsar-August Jordana 
o aprofi tar l’estada per muntar un negoci, 
com va fer Xavier Benguerel.

Literatures de l’Exili es va plantejar des 
del començament com un projecte de re-
cerca. Amb la coordinadora de l’exposició, 
Eva Gimeno, vam desenvolupar un pla 
d’investigació per localitzar els materials 
que havien de formar part de l’exposició. 
En les exposicions d’art, el comissari tria 
les obres a partir de visites a l’estudi dels 
artistes, a les col·leccions i als museus que 
en tenen obra. Quan es construeix una 
exposició literària, l’exigència és una altra. 
Abans de començar saps que hauràs de fer 
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servir llibres, revistes, cartes i manuscrits. 
Però una exposició no és una biblioteca. Cal 
buscar documents que tinguin capacitat 
d’evocació i desenvolupar recursos espec-
taculars que permetin atreure l’atenció del 
públic. Vam visitar arxius públics i privats, 
buscant diaris antics, fotografi es, objectes i 
obres d’art, i vam confi ar en col·laboradors 
a França i Mèxic perquè ens ajudessin en la 
nostra recerca. Va ser una investigació casa 
per casa i porta per porta, creant un clima 
de confi ança que ens permetés accedir als 
materials més rars i les peces més estima-
des, més carregades de signifi cat personal 
i familiar. 

Hi ha unes quantes històries de recerca 
especialment reeixides. L’any 2004 vam 
visitar la vídua de l’escriptor Joan Sales, 
Núria Folch, a la seva casa del carrer de 
la Mare de Déu del Coll de Barcelona, 
cercant alguna peça emblemàtica de l’exili 
a Santo Domingo. Jo anava mirant els 
objectes de la casa i anava preguntant-ne 
la procedència. En un dels salons hi havia, 
emmarcat, un mapa de Catalunya, en una 
edició del segle XVIII. Li vaig demanar a la 
Núria d’on havia sortit aquell mapa i em 
vaig topar amb una anècdota fantàstica. 
Sales va ser alumne de l’Escola de la Guerra 
de la Generalitat, va sortir-ne com a ofi cial 
i el van enviar al front a fer-se càrrec d’una 
columna anarquista. Es va trobar que els 
milicians feien servir uns mapes de Cata-
lunya desfasats i inútils, que devien haver 
robat d’algun arxiu parroquial. Sales va 
guardar el mapa com si fos un talismà i se’l 
va endur a l’exili. La Núria ens va treure 
uns àlbums amb fotografi es inèdites de 
l’època en què vivien a San Pedro de Ma-
corís, a la República Dominicana. En una 
foto del seu bungalou, al costat de Joan 
Sales fumant en pipa, hi havia el mapa. 

Una altra peça extraordinària és la cor-
bata del poeta Pere Vives. Feia molts anys 
que havia llegit, en un volum de la col·lecció 
«Antologia Catalana», la correspondència 
entre Pere Vives i Agustí Bartra (Cartes des 
dels camps de concentració). Mentre prepa-
ràvem l’exposició, vam anar amb l’Eva a 
l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa a con-
sultar el fons de documentació d’Agustí 
Bartra i Anna Murià. En l’inventari vaig 
trobar la referència d’aquesta corbata. Es 
conserva embolicada en paper de seda, amb 
uns mots d’Anna Murià que n’expliquen 
l’origen. El 1939 Bartra començava a ser 
un escriptor conegut. Quan era al camp 
d’Agde, els seus amics el van reclamar, en 
va poder sortir i es va instal·lar al castell de 
Roissy-en-Brie, a prop de París, on hi havia 
un refugi. El seu amic Pere Vives va restar 
al camp, més endavant es va enrolar en una 
Companyia de Treballadors Estrangers, els 
nazis el van fer presoner i el van enviar a 
Mauthausen, on va morir d’una injecció de 
benzina al cor. En el moment d’abandonar 
el camp, Vives va donar a Agustí Bartra 
la corbata que va conservar durant tot 
l’exili. 

A Santiago de Xile, vaig conèixer Ra-
faela de Buen, vídua de Joan Jordana (fi ll 
petit de l’escriptor) i Anna Maria Prat (fi lla 
d’Armand Obiols i neboda de Francesc 
Trabal). Jo acabava de llegir la novel·la 
de Cèsar-August Jordana, El món de Joan 
Ferrer (1971). Hi havia trobat un fragment 
que m’havia produït un gran efecte. El pro-
tagonista romanceja al llit, en una pensió de 
Buenos Aires. El despertador falla. Què ha 
de fer? Llençar-lo? Com pot llençar el rellot-
ge que ha comptat les hores més importants 
de la seva vida, els dies de la joventut, la 
guerra i l’exili? Si el fa apedaçar, li canviaran 
les peces bones i l’acabaran d’espatllar. El 
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Al costat d’aquests objectes simbòlics, 

vam buscar recursos que ens permetessin 
desenvolupar de manera plàstica conceptes 
que hauria estat difícil d’explicar només 
amb objectes o fotografies. La novel·la 
d’Avel·lí Artís Gener Paraules d’Opoton el 
vell (1968) és una falsa crònica precolom-
bina que descriu el descobriment d’Europa 
per part dels antics mexiques, abans del 
primer viatge de Colom. Refl ecteix la po-
sició de molts refugiats, contraris a la idea 
de l’Espanya imperial, que simpatitzaven 
amb les antigues cultures, referent mític 
del nacionalisme mexicà. Vam tenir la idea 
de resumir l’argument de la novel·la en un 
còmic que vam encarregar al dissenyador 
Enric Jardí. Li vam facilitar un guió i ell va 
dibuixar cinc vinyetes, imitant el dibuix 
dels còdexs precolombins: la vida a la lla -
cuna, la construcció de les canoes, la tra-
vessia de l’Atlàntic, l’arribada a Galícia i 
l’incident amb un capellà recalcitrant que 
desencadena la persecució dels espanyols i 
la conquesta d’Amèrica.

Un detall de les memòries del cartellista 
republicà Carles Fontseré Un exiliat de ter-
cera. A París durant la Segona Guerra mun-
dial (1999), ens va permetre desenvolupar 
un altre element de gran efi càcia expositiva. 
Fontseré explica que l’estiu de 1939 va 
treballar d’escenògraf al Casino de Canet 
Plage, al costat de Perpinyà, on celebraven 
unes festes temàtiques que s’acabaven de 
matinada. Sortia amb alguna noia i s’estava 
estirat a la sorra esperant que es fes de dia. 
A pocs quilòmetres, a la platja d’Argelers, 
hi havia un camp de concentració amb 
100.000 refugiats, afamats i malalts. En 
l’exposició, una col·lecció de fotografi es 
inèdites del Camp d’Argelers es projectava 
en carroussel, mentre que pels altaveus se 
sentia la cançó de Charles Trenet La mer, 

deixarà com estava, amb la maneta fl uixa, 
encara que ja no marqui bé les hores. La 
descripció era tan real que vaig pensar que 
el despertador de Joan Ferrer devia haver 
existit per força. Existeix encara? –li vaig 
demanar a la Rafaela. Era amb les coses del 
pare Jordana. El vam exposar amb una cita 
de la novel·la i una breu explicació.

Una cosa semblant va succeir amb les 
claus de Francesc Trabal. Jo havia llegit a la 
revista Germanor de la comunitat catalana 
Santiago de Xile un article impressionant: 
«Les claus. Variacions sobre un tema inútil» 
(abril de 1941). Trabal explicava que, quan 
queia la tarda s’asseia en un banc de la plaça 
Brasil i tenia la sensació de ser a Barcelona. 
Fins que apareixia la seva muller i li dema-
nava «Ja has llençat les claus?». En l’article 
aquesta escena es repetia un parell de vega-
des, fi ns que Trabal es treia les claus de la but-
xaca i les anava enumerant: la clau de la casa 
de Barcelona, de la Institució de les Lletres 
Catalanes, de la caseta de Castelldefels... 
«Barcelona qui sap on para! –escrivia Tra-
bal– Però en tinc les claus. Barcelona se m’ha 
escapat de les mans. Però aquestes claus són 
efectivament les d’allí. Són la meva Barcelo-
na. Sinó que amb elles no arribo als panys.» 
Quan vaig arribar a Santiago, per participar 
en el rodatge del documental que formava 
part de l’exposició, tenia com a prioritats 
visitar la plaça Brasil i demanar a Anna Maria 
Prat si aquelles claus es conservaven. M’ho 
va confi rmar de seguida. Les vam tenir a la 
sala, al costat d’una fotografi a de Francesc 
Trabal i d’Antoinette Bordesvielles.

Amb el mapa i la corbata, el rellotge i 
les claus preteníem marcar el recorregut 
amb fi tes d’emoció, sense caure en el sen-
timentalisme, i al mateix temps establir un 
lligam entre la literatura i el món material, 
les paraules i les coses.
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que va estar de moda l’estiu de 1940. Per 
acompanyar aquest muntatge vam triar un 
text de Els vençuts (1970) de Xavier Ben-
guerel. A Barcelona, el protagonista de la 
novel·la, tradueix Baudelaire: «Homme 
libre, toujous tu chériras la mer [...] El mar 
s’havia de convertir en objecte d’una llarga 
repugnància». Era una manera de situar 
en el mateix pla la literatura i la història, 
el dolor dels refugiats i la insolidaritat de 
França.

En l’apartat dedicat als camps de con-
centració vam posar en relació materials 
diversos: d’una banda, fotografi es del camp 
de Gurs conservades en els àlbums familiars 
d’Irène Tenèze i una llista dels presoners 
del camp d’Argelers de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya. I tres menes d’obres d’art. En 
primer lloc, els dibuixos de Josep Subirats 
realitzats al camp de Barcarès (un dels quals, 
impressionant, és el retrat de Gallardo, 
membre d’una de les temibles patrulles de 
control). En segon lloc, els dibuixos de Jo-
sep Bartolí, del llibre Campo de Concentra-
ción, publicat a Mèxic amb textos de Molins 
i Fàbrega el 1944. I fi nalment, un oli de 
Pere Daura, l’Alegoria d’Argelers. Era una 
manera de mostrar les diferents interpre-
tacions de l’experiència dels camps: realista 
i documental en el cas de Subirats, crítica i 
sarcàstica en el cas de Bartolí, idealitzada 
i mitifi cada en el de Daura. Els textos litera-
ris que acompanyaven les imatges presenten 
la mateixa diversitat de punts de vista. Així, 
mentre Ferran de Pol ofereix un testimoni 
directe, Agustí Bartra a Crist de 200.000 
braços tendeix a fer-ne una elegia. Una cosa 
semblant succeïa a l’apartat dominicà on 
vam triar dos textos que representaven vi -
sions antagòniques del Carib. Mentre Bar-
tra veia el tronc de les palmeres com co-
lumnes daurades, Joan Sales renegava d’un 

paisatge que li recordava les pinturas al 
minuto de la Rambla dels anys trenta.

Una exigència fonamental de Literatures 
de l’Exili va ser combinar l’espectacularitat 
de les instal·lacions amb el rigor històric i 
literari, i per a això vam procurar oferir di-
versos nivells de lectura per atraure el públic 
general i alhora interessar els estu diosos. 
Vam crear un comitè assessor format pels 
professors Francesc Vilanova i Maria Cam-
pillo i per l’escriptor Albert Manent, i vam 
comptar amb l’ajut de Víctor Hurtado que 
es va encarregar de la cartografi a històrica. 
Vam seleccionar documents inèdits de tot 
l’arc temporal de l’exili: des dels avis que van 
acompanyar els seus fi lls i néts a l’exili, fi ns 
als fi lls i néts que ja són americans. Núria 
Folch ens va permetre exposar els poemes 
de Viatge d’un moribund en la versió ma-
nuscrita que Joan Sales va enviar des de la 
República Dominicana al seu amic Màrius 
Torres, que s’estava a Lleida. Els poemes 
estaven traduïts al francès i duien el títol de 
Poésies estonnienes, per despistar la censura. A 
Mèxic vaig localitzar Maria Antònia Freixes, 
que va ser secretària del conseller de cultura 
Antoni M. Sbert, que va evacuar París al 
mateix temps que Mercè Rodoreda i Ar-
mand Obiols, i que va treballar a la Legació 
de Mèxic a Vichy. Maria Antònia Freixes 
em va facilitar una carta impressionant de 
Carles Riba, des de Bordeus, on parla de l’a-
fusellament del president Companys i de 
les Elegies de Bierville, que aleshores escrivia. 
A la República Dominicana vaig localitzar 
Montserrat Prats, néta del cartellista i dibui-
xant, Alfons Vila Shum, que em va descobrir 
les col·laboracions gràfiques que Shum 
va publicar als anys quaranta a la premsa 
cubana. A Barcelona, Margarita Rubió ens 
va facilitar les fotografi es de Nicolau Maria 
Rubió i Tudurí de l’alliberament de París. 
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L’arquitecte i escriptor i la seva muller apa-
reixen retratats al costat de les barricades i 
dels tancs nazis. 

Amb tots aquests materials, l’exposició 
pretenia mostrar un intangible. Proposàvem 
un joc de diferents nivells de lectura, en el 
qual imatges i textos, objectes, documents 
i fi lmacions es reforcessin i completessin els 
uns als altres. Com en el cas del Diccionari 
Fabra, el visitant pot entrar més o menys 
en el bosc de signifi cats i establir una com-
plicitat més o menys gran amb les peces i 
la història que ajuden a explicar. A través 
de les seves diferents capes, l’exposició ano-
mena, suggereix i provoca. L’espectador té 
la sensació que darrere de la selecció d’un 
determinat element no hi ha res gratuït, 
que cada peça remet a un nucli de sentit 
i que, a partir de les explicacions didàc-
tiques dels textos de sala, de les cartel·les 
comentades i de les citacions literàries, pot 
penetrar en una realitat de la qual el contin-
gut de la sala és només la punta visible.

LES INSTAL·LACIONS 
DE FRANCESC ABAD

Per formalitzar el guió de Literatures de l’Exili 
es va crear un equip amb l’artista Francesc 
Abad i el director de cinema Joaquim Jor-
dà. En col·laboració amb els arquitectes de 
l’equip Mizien i amb el grafi sta Marc Valls, 
Abad va crear l’escenografi a de l’exposició: 
grans reproduccions fotogràfi ques en un pa -
per com de paperina de cigrons, amb rebles 
metàl·lics com els de les fulles dels passa-
ports, vitrines de ferro amb documents, es-
pais de projecció i un seguit d’instal·lacions 
que desenvolupaven conceptualment els 
episodis crucials de la sortida, la diàspora, la 
mort als camps de concentració i el retorn.

Per entrar a la sala, el visitant havia de 
travessar un túnel de tela negra, il·luminat 
amb bombetes de 40 vats, amb un sistema 
de reproducció de so que anava repetint 
converses i refl exions dels moments previs a 
la caiguda de Barcelona. Es volia transmetre 
als espectadors la sensació d’angoixa davant 
de l’arribada imminent dels nacionals i la 
necessitat de prendre una decisió en un 
sentit o un altre. Els textos de les memòries 
de Magí Murià i Xavier Benguerel repro-
duïen breus diàlegs apressats i urgents. A 
la sortida del corredor hi vam col·locar els 
primers elements expositius, que vam voler 
carregats de valor simbòlic. En primer pla, 
de cara a la paret, dos retaules gòtics. Un 
focus orientat remarcava la presència, en el 
dors, dels segells del servei militar de recu-
peració del patrimoni. En la major part de 
les memòries i llibres de records que tracten 
dels moments previs al pas de la frontera, es 
menciona el Mas Perxers d’Agullana, un ca-
salot habilitat com a magatzem d’obres d’art 
que havien estat evacuades de Barcelona per 
por dels bombardejos. En els darrers dies de 
la guerra civil a Catalunya, va servir de re-
fugi d’intel·lectuals i artistes. Els testimonis 
dels escriptors parlen de la munió de gent 
tombada per terra, dormint sobre màrfegues 
i matalassos, mentre que, repenjades a les 
parets, les fi gures dels retaules els vetllaven 
el son. Una cita de Els darrers dies de la Ca-
talunya republicana (1940) d’Antoni Rovira 
i Virgili transmetia la duresa d’aquest mo-
ment. A l’exposició, l’espectador sortia del 
túnel i trobava un element inesperat, sense 
vinculació aparent amb l’exili. S’hi acostava 
encuriosit, els textos el duien a reviure un 
moment concret, un episodi preservat en la 
memòria dels escriptors fugitius. 

Al costat dels retaules dos elements més: 
un monitor de vídeo on anaven succeint 
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pàgines del diari Solidaridad Nacional de 
l’any 1939 amb la sèrie d’articles Fantas-
mones rojos. Eren articles molt violents, amb 
un llenguatge amenaçador i insultant, que 
parlaven dels escriptors i professors dester-
rats (Antoni Rovira i Virgili, Carles Riba, 
Lluís Nicolau d’Olwer, Pau Casals, Pompeu 
Fabra, Pere Bosch Gimpera i els membres 
de la Institució de les Lletres Catalanes). En 
una vitrina hi havia l’original dels expedients 
de responsabilitats polítiques de dos savis: 
Pere Bosch Gimpera i Josep Trueta, i la 
sentència en contra de Pompeu Fabra, amb 
la inhabilitació professional, la confi scació 
dels béns personals i la condemna a extraña-
miento perpetuo. És a dir, el visitant sortia 
del túnel i es trobava una representació del 
moment cultural a Catalunya: persecució 
i difamació dels intel·lectuals i embarga-
ment del patrimoni artístic. Pocs elements, 
impactants i ben lligats, com una mena de 
síntesi expressiva sobre els pocs escrúpols 
dels vencedors i la gravetat de la derrota.

A la part central de l’exposició, passat el 
primer exili, una altra instal·lació presen-
tava tres molinets del metro de Barcelona, 
manipulats de manera que els braços late-
rals s’estenien al llarg de quatre o cinc me-
tres, transformats en capses de llums. En 
aquestes capses de llums hi vam col·locar 
els documents de sis escriptors exiliats a 
França, Anglaterra, Mèxic, República Do-
minicana, Argentina, Xile i Estats Units. En 
les exposicions de l’exili hi acostuma a haver 
sempre documents d’identitat. Les fotogra-
fi es de carnet, fetes en condicions precàries, 
amb els rostres demacrats de cansament i 
gana, acostumen a produir un efecte dra-
màtic. Nosaltres volíem fer-los parlar, crear 
un argument narratiu on s’integressin i que 
transmetés a l’espectador alguna cosa més 
que un impacte emotiu. La idea d’aquesta 

instal·lació va sorgir d’un llibre d’artista de 
Joan Brossa i Antoni Tàpies de 1965, Novel-
la. Per explicar la història d’un home gris, 
Tàpies i Brossa posaven un darrere l’altre 
els documents de la seva vida civil: des del 
registre de bateig al certifi cat de defunció. 
Vam voler aplicar aquesta mateixa idea amb 
els documents dels exiliats, per explicar les 
diferents opcions que uns i altres prenen 
a partir de 1940, quan comença la segona 
guerra mundial i cal evacuar Europa: Riba i 
Rodoreda s’instal·len a la zona lliure, Carles 
Pi i Sunyer se’n va a Londres; Joan Sales i 
Agustí Bartra van a parar a la República Do-
minicana, de pas cap a Mèxic, Cèsar Au-
gust Jordana marxa cap a Xile, on passa 
un temps abans de marxar a l’Argentina. 
Els molinets donen la idea del viatge; la 
successió dels documents, la història de 
vida, i un text de Nabí Josep Carner trans-
met a l’espectador l’angoixa i el dolor de la 
diàspora: «Home perdut en un manyoc de 
vies, oh desaventurat!».

Com a artista, Francesc Abad ha tre-
ballat sovint en temes relacionats amb la 
memòria històrica. Una de les seves obres 
més reconegudes ha estat el projecte del 
Camp de la Bóta, que ha recuperat desenes 
de testimonis familiars sobre els afusella-
ments franquistes. Un tema recurrent ha 
estat la persecució dels intel·lectuals jueus 
per part dels nazis i, més en concret, la 
fugida i el suïcidi de Walter Benjamin a 
Port Bou. Li vaig demanar que pensés una 
instal·lació sobre els milers de republicans 
morts als camps nazis. Va prendre com 
a punt de partida la novel·la de Joaquim 
Amat-Piniella K.L.Reich (1966). Va cons-
truir una estructura de fusta folrada amb 
una tela de ratlles, com la dels uniformes 
dels presoners. Repenjada sobre aquesta 
estructura, una gran fotografi a de l’escala 
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de 186 graons que conduïa a la pedrera de 
Mauthausen, construïda pels republicans 
condemnats a treballs forçats. I al peu, 
una pedra de 50 quilos. Al costat, un banc 
del carrer, amb la inscripció Nur für Arier. 
La idea era combinar la visió dels camps 
amb un episodi de l’Alemanya nazi: la 
prohibició als jueus de seure en els bancs 
públics. A cadascuna de les ciutats on s’ha 
presentat l’exposició s’ha fet servir el banc 
característic, com un advertiment de la 
presència del feixisme entre nosaltres. Al 
darrere de la gran baluerna, cinc fotografi es 
de Francesc Boix. Presoner a Mauthausen, 
Boix va treballar al laboratori fotogràfi c i, 
gràcies a una xarxa clandestina, va acon-
seguir treure del camp els clixés que, en 
els judicis de Nüremberg, van servir per 
inculpar els capitosts nazis. Boix és un dels 
personatges de la novel·la d’Amat-Piniella. 
La citació literària de K.L. Reich refl ectia el 
moment en què els amics arriben al camp 
de concentració i s’emproven el vestit de 
ratlles. L’episodi pren un aire de facècia, fi ns 
que un dels amics descobreix a l’esquena del 
vestit una taca de sang.

La instal·lació convivia amb un seguit 
d’elements que establien el context i n’am-
pliaven el marc de lectura. D’una banda, 
una vitrina amb uns quants documents 
del fons de Joaquim Amat-Piniella que es 
conserva a l’Arxiu Històric Comarcal de 
Manresa: dues cartes des de Mauthausen 
adreçades a la dona (una d’elles terrible: 
per evitar que es faci falses il·lusions i burlar 
la censura, Amat escriu «Proyectos tuyos y 
Carmen carta 30 de marzo desorientados. 
Realidad frecuentemente contraria aparien-
cias»), el dibuix d’un presoner amb el vestit 
ratllat que va fer perquè el seu editor, Joan 
Sales, es fes càrrec de com anaven vestits i 
com vivien, i un carnet de deportat. A la 

sortida de la instal·lació, un gouache de 
Mercè Rodoreda i una frase del conte «Nit i 
boira»: «Si surto d’ací viu, com seré? Sempre 
em semblarà que duc a passejar un riu de 
cadàvers. Que només puc engendrar fi lls 
amb aquells ulls immensos dels famèlics, 
amb els sexes monstruosos penjats dintre 
l’arc prim de les cuixes.»

Al fi nal de l’exposició, la darrera instal-
lació de Francesc Abad feia referència a la 
mort i el retorn. Vam voler crear un espai 
monumental, com un memorial. D’una 
banda, amb una fi lmació de diferents ce-
mentiris que evocaven els morts de l’exili 
(Machado a Colliure i Pompeu Fabra a 
Prada, Francesc Trabal a Santiago de Xile i 
Avel·lí Artís i Balaguer a Mèxic DF). De l’al-
tre, la biblioteca amb 150 títols, en edicions 
originals, publicades a Europa i Amèrica. 
Entre la pel·lícula i la biblioteca, una galeria 
amb una vintena de retrats de passaport 
dels escriptors que han servit per construir 
el discurs de l’exposició. En un punt de so 
es podia sentir la veu de Josep Carner que 
recitava els poemes «El dia revolt» i «Retorn 
a Catalunya». Carner els va enregistrar als 
anys seixanta, pocs anys abans de morir. És 
un document impressionant: al fi nal dels 
dos poemes la veu es trenca i gairebé acaba 
en plor. Una citació d’una carta de Mercè 
Rodoreda a Carles Pi i Sunyer servia de 
colofó: tot aquest patiment i aquest dolor 
hauran servit d’alguna cosa si en surt una 
obra literària, que sigui testimoni de la mort 
i resurrecció, personal i d’un país.

EL DOCUMENTAL 
DE JOAQUIM JORDÀ

De seguida que vam començar a treballar 
en el projecte, ens vam adonar de l’interès 
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de poder comptar amb materials audiovi-
suals que, des d’una perspectiva moderna, 
abordessin les diferents experiències de 
l’exili. Es tractava de visitar els llocs on 
havia transcorregut la història, platges del 
dolor que ara són balnearis turístics, refugis 
transformats en cases de família, estacions 
ferroviàries abandonades, carrers i places de 
les quals ha desaparegut qualsevol rastre 
de la història recent. Es va encarregar al 
director Joaquim Jordà de crear un docu-
mental i es van reunir els mitjans per poder-
lo fi lmar a Catalunya, França, Xile i Mèxic. 
En primer lloc, amb Laia Manresa, vam 
elaborar un guió que, a partir d’un seguit de 
localitzacions, personatges i textos literaris, 
seguia tot l’arc temporal de l’exili: la caiguda 
de Barcelona, el pas de la frontera, l’arribada 
a França, els camps de concentració, els 
refugis d’intel·lectuals (Roissy-en-Brie i Pra-
da), el París ocupat, la diàspora americana, 
l’estada a Mèxic i a Xile i la disjuntiva del 
retorn. A continuació es va crear un equip 
format per una productora, Irina Vañó, un 
càmera, Diego Dussuel, i una tècnica de so, 
Amanda Villavieja, als quals es va afegir a 
Xile i a Mèxic la producció local de Ricardo 
Sepúlveda i Eugenia Montiel, i més enda-
vant, per al muntatge, Núria Esquerra.

Amb el mètode de treball de Joaquim 
Jordà s’atorgava un marge ampli de ma-
niobra. A partir de les propostes del guió, 
el dia a dia del rodatge permetia introduir 
temes d’actualitat i qüestions que sorgien 
per atzar en contacte amb la gent, de manera 
que l’exili apareixia com una realitat més en 
el món d’ara i no pas, exclusivament, com 
una matèria d’estudi o un record històric. 
En el cas de Xile es va convocar un dinar 
amb supervivents de l’exili per fer un primer 
contacte. Hi havia Anna Maria Prat i Rafa-
ela de Buen, Cristian Aguadé i Roser Bru, 

José Ricardo Morales, Josep Balmes i Víctor 
Pey. D’aquest dinar va sortir un tema que no 
estava contemplat al guió. El pintor Josep 
Balmes i l’enginyer Víctor Pey van arribar a 
Xile a bord del vaixell Winnipeg i amb el pas 
dels anys van ser persones molt pròximes a 
Salvador Allende. Pey havia estat al Palacio 
de la Moneda el dia del cop d’Estat i no hi 
havia tornat mai més. Es va oferir a acompa-
nyar-nos-hi l’endemà. Aquest episodi, que 
és un dels més interessants de la part xilena 
del documental, va sorgir gairebé per atzar. 
A Mèxic, Jordà va recórrer a la col·laboració 
de quatre realitzadors mexicans, amics seus, 
que van fi lmar diferents parts del guió. Ma-
ria Novaro va fi lmar l’arribada a Veracruz, 
que lligava amb el tema de la seva pel·lícula 
Danzón; Valentina Leduc ens va acompa-
nyar al Panteó Francès de Ciutat de Mèxic 
i va fi lmar la tomba d’Avel·lí Artís Balaguer, 
Arturo Ripstein va entrevistar el dissenyador 
Vicente Rojo, i Juan Carlos Rulfo va fer una 
peça sobre el santuari de Chalma. 

La literatura ens va fer sempre de guia. 
Seguint les memòries de Xavier Benguerel 
vam anar al Cementiri General de Santiago 
i vam fi lmar al bar que hi ha davant de 
l’entrada principal i que es diu el Quitape-
nas. Benguerel hi ambienta una escena que 
refl ecteix la desorientació, la nostàlgia i la 
por dels primers temps en un país estrany, 
sense perspectives de poder tornar a casa. 
Gràcies a la novel·la de Lluís Ferran de Pol, 
Érem Quatre (1960), vam descobrir Chal-
ma, un lloc de peregrinatge que, abans de 
ser temple catòlic, havia estat un santuari 
del culte a l’heroi mític Quetzalcóatl. Hi 
vam anar un diumenge d’abril i l’ambient 
ens va impressionar: una riuada de gent 
que baixava en direcció al temple, entre 
parades de menjar i d’objectes religiosos, 
bigarrades d’imatges. La pel·lícula fa un 
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recorregut pels voltants i per l’interior del 
temple, acompanyat d’un text de Lluís 
Ferran de Pol.

Dues de les principals virtuts de Joa-
quim Jordà eren el seu caràcter dialogant i 
la ironia. Ben lluny de crear un discurs èpic 
al voltant de l’exili, va portar els temes que 
ens preocupaven a la vida real i va barrejar 
amb l’actualitat les històries del passat. La 
seva mirada era descreguda i gens tòpica. 
Un dels temes que des del començament va 
atreure’n l’atenció, va ser la història del cas-
tell de Roissy-en-Brie. A partir dels textos 
que li vam proporcionar va desenvolupar 
un argument en forma de comèdia dramà-
tica. D’altres vegades la seva realització se 
cenyeix a l’estil documental, en el qual és un 
mestre. Els personatges parlen, es passegen 
per un paisatge on anys enrere va passar un 
fet decisiu, com en el cas de Víctor Pey al 
Palacio de La Moneda o de Joan Gómez 
al camp de Rivesaltes que havia contribuït 
a construir, quan era noi. Jordà buscava 
sempre solucions imaginatives per trencar 
amb la imatge lacrimògena i trista de l’exili. 
En aquesta línia va demanar la col·laboració 
del dibuixant Miguel Brieva, autor d’uns 
còmics descreguts, d’estil realista, que pas-
sen revista als grans temes de la cultura i la 
història del segle XX. Li vam proporcionar 
un guió i fotografi es perquè fos capaç de 
reproduir amb fi delitat indrets i personat-
ges, i Brieva va fer uns dibuixos magnífi cs 
a partir d’escenes dels dietaris d’exili de 
Sebastià Gasch i Lluís Ferran de Pol. Al 
costat de les imatges actuals d’Argelers o 
del Voló, les vinyetes de Brieva oferien el 
contrapunt de petites històries, somnis i 
fabulacions.

 

LA ITINERACIÓ 
INTERNACIONAL

La itineració internacional de Literatures 
de l’Exili es va iniciar al Centro Cultural 
Recoleta de Buenos Aires, el desembre 
del 2006. Malgrat que l’exposició, des del 
començament, havia estat concebuda per 
viatjar, la presentació a l’Argentina va obli-
gar a ampliar-ne els continguts. L’Argentina 
no va rebre un exili organitzat, el govern de 
l’època va tancar les portes a l’emigració 
republicana. Només aquelles persones que 
hi tenien parents s’hi van poder quedar. 
Tanmateix, l’exili a l’Argentina va tenir un 
cert pes, a causa de la presència d’exiliats 
republicans en el món editorial i en les arts 
gràfi ques. Vam afegir al recorregut diversos 
elements per explicar l’impacte de la guerra 
i de l’exili en aquell país. En primer lloc, 
un mural de premsa amb portades de diaris 
amb notícies de la caiguda de Barcelona, 
l’evacuació de Catalunya i la situació dels 
refugiats del sud de França. La importància 
de la colònia espanyola va fer que des de 
molt aviat es creessin bàndols favorables i 
contraris a la República i a Franco. Així, 
mentre el diari Crítica va promoure cam-
panyes en favor dels refugiats, La Razón 
celebrava el triomf dels militars feixistes. 
Buenos Aires és la gran metròpoli d’Amè-
rica del Sud. Als anys vint i trenta va viure 
un moment d’esplendor que es va traduir 
en l’interès per les formes més avançades de 
la creació i per la cultura d’avantguarda. En 
aquest sentit, es pot establir un paral·lelisme 
amb Barcelona. La nova sala de Buenos 
Aires s’obria amb una fotografi a d’Horacio 
Coppola, un clàssic de la fotografi a contem-
porània, amic i col·laborador de Jorge Luis 
Borges: un picat, des d’un dels edifi cis més 
singulars de la ciutat, el gratacels Kavanagh, 
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construït el 1936. A continuació quatre 
apartats, dedicats a diferents personatges 
que representaven el lligam entre la mo-
dernitat barcelonina i l’exili argentí: l’ac-
triu Margarida Xirgu, l’arquitecte Antoni 
Bonet Castellana, els editors Antoni López 
Llausàs i Joan Merli. De cadascun d’aquests 
personatges es mostrava una obra realitzada 
a Barcelona: el cartell de l’estrena de Doña 
Rosita la soltera o el lenguaje de las fl ores de 
Federico García Lorca, el monògrafi c dedi-
cat a l’art d’avantguarda de la revista D’Ací i 
d’Allà, la revista AC del Grup d’Arquitectes 
i Tècnics per al Progrés de l’Arquitectura 
Contemporània (GATPAC). Paral·lelament, 
en les vitrines es mostrava la seva aporta-
ció a la cultura argentina mitjançant les 
editorials Sudamericana y Poseidón, de la 
revista d’arquitectura Austral o del teatre, 
amb el cartell de l’estrena de El Adefesio, de 
Rafael Alberti.

La bona rebuda de l’exposició a Buenos 
Aires va fer que al Centro Cultural del 
Palacio de la Moneda de Santiago de Xile 
doblessim l’espai: dues sales de 500 metres 
quadrats en un equipament de nova cons-
trucció, al costat del Palau de Govern. Una 
d’aquestes sales es va dedicar íntegrament 
a l’exili a Xile. A Barcelona la part xilena 
se centrava en els escriptors de l’anomenat 
grup andí (Xavier Benguerel, Domènec 
Guansé, Cèsar-August Jordana, Joan Oliver 
i Francesc Trabal). A Xile vam dedicar una 
atenció preferent a l’arribada de l’expedició 
del vaixell Winnipeg, d’elevat valor simbò-
lic per als xilens. Vam focalitzar les activitats 
dels joves, que van arribar a Santiago amb 
disset o divuit anys i que hi han fet la vida. 
En vam mostrar lleures i negocis, a partir 
de dos exemples concrets: l’empresa Mue-
bles Sur, creada per Cristián Aguadé, que 
va donar feina a molts refugiats, i el Club 

Esportiu Barcelona que mitjançant el refugi 
de l’Estació d’Esquí de Farellones va ser 
un dels impulsors d’aquest esport a Xile. 
També vam dedicar un espai a la relació dels 
exiliats catalans i espanyols, a partir d’un lo-
cal característic, el cafè Mirafl ores, dissenyat 
per l’arquitecte català Germán Rodríguez 
Arias, que va esdevenir un lloc de reunió ha-
bitual de la colònia republicana. Una de les 
principals personalitats de l’exili republicà 
a Xile va ser Mauricio Amster, que amb les 
seves cobertes per a les editorials Zig Zag 
i Nascimento va revolucionar el disseny 
gràfi c a Xile. L’exposició en mostrava el 
treball i li retia homenatge. 

A Mèxic es va voler mostrar l’aspecte 
col·lectiu de l’exili. Es van crear tres es-
pais nous dedicats a la vida quotidiana de 
l’exili, l’activitat acadèmica i editorial i el 
món de l’orfeó i de l’ateneu, a partir d’una 
pinacoteca basada en la col·lecció de Jaume 
Bassegoda i de la col·lecció de fotografi es de 
l’Orfeó Català de Mèxic. Un altre aspecte 
que es va realçar va ser la vida quotidiana a 
l’exili. Una de les peces estrella va ser una 
fi lmació de més de dues hores d’una fa-
mília de l’exili: els Lozano-Armendares. 
Mitjançant les imatges del cinema familiar 
es podia seguir l’adaptació a la realitat del 
país que els va acollir, el naixement dels 
fi lls mexicans, la vida quotidiana al DF, 
el descobriment del passat de Mèxic o les 
vacances a Cuernavaca i Acapulco, en els 
inicis de la societat de consum. 

Santo Domingo va ser per a molts exi-
liats un lloc de pas. L’exposició va recrear 
les difícils condicions de vida dels refugiats 
a Ciudad Trujillo i a les colònies agrícoles 
escampades per l’illa. Una de les singulari-
tats de l’exili dominicà és la importància del 
moviment artístic que va desenvolupar amb 
fi gures com Eugenio F. Granell o José Vela 
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Zanetti i entre els catalans, Joan Junyer, 
Alfons Vila Shum, Josep Gausachs i Antoni 
Prats Ventós. Una vegada més es va optar 
per presentar les obres amb un planteja-
ment conceptual. Vam voler remarcar de 
quina manera el contacte amb un nou clima 
i un nou paisatge condiciona l’obra dels 
artistes. Vam portar de la Fundació Palau 
de Caldes d’Estrach un oli de Josep Gau-
sachs, dels anys trenta, que representava un 
paisatge mediterrani amb oliveres, i el vam 
envoltar d’obres realitzades per Gausachs 
al Carib: mulates i selves, paisatges de la 
manigua i escenes del carnaval dominicà. 
L’altre artista destacat és Antoni Prats 
Ventós que va arribar a Santo Domingo 
amb quinze anys, es va casar amb una noia 
dominicana, i va iniciar una brillant carrera 
d’escultor. A l’exposició, Prats Ventós hi 
era representat per un conjunt d’escultures 
negroides, realitzades amb fusta de caoba 
i sabina, que representaven l’adaptació 
al Carib i la fascinació per l’altre. Al seu 
costat, l’obra gràfi ca del seu pare adoptiu 
Alfons Vila Shum, que després de passar per 
República Dominicana va fugir a Cuba, els 
Estats Units i Mèxic. 

Francesc Abad va realitzar diverses obres 
especialment per a aquestes itineracions. A 
totes les quatre seus el públic de l’exposició 
es podia endur un cartell confegit a partir 
de les fi txes del Comité Técnico de Ayuda 
a los Refugiados Españoles (CTARE) de 
Méxic DF. A Xile va intervenir en el gran 
vestíbul amb una instal·lació visual i sonora 
d’homenatge als refugiats del Winnipeg. A 
Mèxic va intervenir al carrer Guatemala, 
davant de la sala d’exposicions, amb un 
altre homenatge a l’exili anònim: unes grans 
cartelleres amb fi txes de refugiats i els noms 
pintats a terra. A Santo Domingo va realit-
zar una instal·lació en el gran pati central, 

amb fi txes d’exiliats i una fi lferrada original 
del Camp de Concentració de Rivesaltes.

A cada seu l’exposició s’acompanyava 
d’activitats complementàries que ampliaven 
la perspectiva cap a altres exilis contem-
poranis: un cicle de cinema, un espectacle 
de dansa de Mónica Runde, una obra de 
teatre de Juan Diego Boto y dos concerts 
produïts pel Mercat de la Música Viva de 
Vic: Immigrasons, amb músics catalans, 
argentins, mexicans i dominicans, i e-Xile 
amb el cantautor xilè Manuel García i Pau 
Guillamet (Guillamino).

UN LLIBRE 
I UNA EXPOSICIÓ

El catàleg de Literatures de l’Exili que es 
va editar per a l’exposició del Centre de 
Cultura Contemporània va ser un llibre 
d’autor, amb dotze reportatges-entrevista, 
molt il·lustrats, amb gent de l’exili. Alguns, 
com Enric Cluselles o Teresa Rovira, exiliats 
de primera generació que parlaven de pri-
mera mà de Roissy-en-Brie i de Montpeller. 
D’altres, com Núria Costa, Víctor Hurtado 
o Roger Bartra eren fi lls d’exiliats. A dife-
rència de la major part d’entrevistes amb 
refugiats, vaig voler copsar un ambient i una 
situació emotiva, més que no pas recollir 
informacions i testimonis en funció del seu 
valor històric. Cada reportatge és una peça 
literària, acompanyada de material gràfi c 
inèdit que ajuda a crear un microclima i 
transmetre una idea recurrent: l’exili va 
destruir un projecte de país, encara avui en 
paguem les conseqüències, arreu del món 
hi ha despulles d’aquest país que no va ser. 
Amb motiu de les diferents itineracions de 
l’exposició, s’han editat catàlegs comple-
mentaris, de manera que, al fi nal del seu 
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recorregut, Literatures de l’Exili ha deixat 
una col·lecció de cinc catàlegs amb vint-
i-cinc reportatges, realitzats a Barcelona, 
París, Buenos Aires, Santiago de Xile, Mèxic 
DF i Santo Domingo.

El mes de novembre de 2008, l’edito-
rial Empúries publicarà el llibre El dia re-
volt. Literatura catalana de l’exili amb qua-
ranta-dos reportatges-entrevista, i més de 
cinc-centes imatges inèdites, que recollirà 
el treball realitzat al llarg de cinc anys de 
recerca. Aquest llibre és també el resultat de 
la col·laboració entre diferents organismes 
públics i privats. Ha comptat amb un ajut 
de la Institució de les Lletres Catalanes que 
ha permès realitzar recerques a l’Argentina i 
Xile. El Premi Octavi Pellissa 2006 ha servit 
per poder aprofundir les investigacions a 
Mèxic, la República Dominicana i Cuba. 
El Memorial Democràtic ha concedit un 
ajut per tal de poder editar el llibre amb 
tot el material gràfi c i mantenir l’equip de 
treball format per la grafi sta Mariona Gar-
cia i el fotògraf Ramiro Elena. 

Entre les novetats d’aquest volum, hi 
ha la secció dedicada a l’exili republicà a 
Cuba, a partir de dues menes de testimonis: 
els exiliats que van arribar a l’illa al co-
mençament dels anys quaranta, fugint de 
la República Dominicana i que s’hi van 
quedar; i els fi lls de refugiats catalans de 
Mèxic que a partir de 1959 van arribar a 
l’Havana com a tècnics estrangers, per col-
laborar amb la Revolució Cubana. L’opor-
tunitat de presentar Literatures de l’Exili a 
l’estranger ha permès connectar amb altres 
famílies d’exiliats que s’han pogut afegir a 
la recerca i al guió del llibre. A l’Argentina, 
han estat els fi lls del músic Jaume Pahissa 
i de l’enginyer Santiago Rubió i Tudurí; a 
Mèxic, la família del crític Enric F. Gual 
(i del seu fi ll, l’escriptor Pedro F. Miret), 

del periodista Lluís Aymamí i Baudina (i 
del seu fi ll, Jordi Aymamí, que va ser nen 
de Rússia).

Entre els mesos d’abril i juny de 2009, 
coincidint amb els setanta anys de la 
caiguda de Barcelona, la Institució de les 
Lletres Catalanes té previst de fer un últim 
muntatge de Literatures de l’Exili a la sala 
d’exposicions del Palau Moja. La idea és 
poder mostrar al públic la manera com s’ha 
desenvolupat el projecte d’ençà del 2005, 
i tots els materials nous que han sortit a la 
llum al llarg del procés i que s’han incor-
porat en les diferents versions de la mostra. 
El leitmotiv d’aquesta darrera exposició serà 
la mirada americana. En la seva presentació 
al Centre de Cultura Contemporània al 
2005, Literatures de l’Exili prenia com a 
fi l conductor el testimoni dels escriptors. 
Ara, sobre aquest testimoni, s’hi afegeix 
la interpretació que se’n fa des dels països 
d’acollida.

BALANÇ I PUNT FINAL

Literatures de l’Exili ha estat una exposició 
singular des de molts punts de vista. En 
primer lloc per la col·laboració entre di-
ferents administracions públiques, que ha 
permès disposar de fons per fer itinerant 
l’exposició i completar la recerca. El projec-
te s’estava cuinant en el moment del triomf 
socialista de les eleccions generals del 2004. 
La renovació dels organismes de promoció 
exterior de la cultura espanyola ha afavorit 
en gran manera la seva exportació. Gràcies 
als contactes de la Sociedad Estatal de 
Acción Cultural Exterior (Seacex) s’ha po-
gut comptar en cada país amb socis lo-
cals de prestigi reconegut que n’han facilitat 
la difusió.
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En segon lloc, Literatures de l’Exili ha 

representat la consolidació d’un model 
que combina investigació i divulgació, que 
ja havia posat en pràctica en dues expo-
sicions anteriors, organitzades pel KRTU: 
Joan Perucho, l’art de tancar els ulls (1998) 
i Josep Palau i Fabre, l’Alquimista (2001). 
En lloc de presentar un balanç del que es 
coneix, l’exposició es basa en un projecte a 
llarg termini que permet aprofundir en els 
coneixements sobre el tema i presentar una 
tesi. En aquest cas, la idea de l’exili com un 
fenomen complex que troba l’expressió més 
completa en el testimoni dels escriptors. 
No es tracta ben bé de presentar les obres 
i els autors sinó de mostrar l’actualitat dels 
seus enunciats. La literatura és l’objecte 
de l’exposició i al mateix temps un mitjà 
d’exploració de les diferents situacions i 
sentiments que provoca la diàspora. De ve-
gades penso com hauria estat Literatures de 
l’Exili si s’hagués muntat als anys vuitanta, 
o als noranta, quan encara eren vius molts 
dels escriptors que hi apareixen. La seva 
veu hauria estat dominant. La confronta-
ció dels textos literaris amb els testimonis 
familiars, aporta un element inèdit fi ns 
ara, i fa que l’exposició esdevingui el retrat 
d’una absència.

La possibilitat de viatjar regularment a 
Xile, Mèxic, Argentina i República Domi-
nicana ha permès trencar amb l’especialit-
zació i fer circular la informació entre els 
diferents països. L’exposició ha estat espe-
cialment ben acollida i valorada en aquest 
sentit. Per a molts mexicans va resultar una 
sorpresa el descobriment de la personalitat 
de l’exili xilè, molt llunyà i desconegut. Per 
al públic en general, ha estat reconfortant 
comprovar que l’exposició posava en relleu 
els aspectes positius de l’exili, que en el 
cas de la literatura catalana es tradueixen 

en una obertura cap als grans temes de la 
contemporaneïtat (la vida a les metròpolis 
americanes, els mites ancestrals, la trobada 
amb l’altre). La premsa de fora ha valorat 
molt especialment el fet que l’exposició 
deixés de banda els aspectes institucionals 
i polítics per centrar-se en la peripècia de 
les persones. Literatures de l’Exili és un 
projecte obert que s’ha anat transformant 
a mesura que es presentava en les diferents 
seus, obrint-se a nous temes, en funció 
dels resultats del treball de camp. Entre les 
principals novetats destaca el protagonisme 
que han pres en l’exposició i en els catàlegs 
la generació dels fi lls nascuts a Amèrica, 
que han viscut unes situacions i confl ictes 
diferents de la generació dels grans. 

La col·laboració amb Francesc Abad i 
Joaquim Jordà ha permès presentar una 
nova imatge de l’exili, vinculada a l’art 
conceptual i al documentalisme contempo-
rani. Enfront del discurs de les exposicions 
commemoratives i dels museus d’història, 
basat en imatges fàcilment recognoscibles 
i emblemàtiques, s’ha buscat una nova via 
en l’expressió artística que en les darreres 
dècades ha pres com a tema el passat recent. 
Enfront del discurs heroic dels temps de la 
transició, Literatures de l’Exili volia trans-
metre als visitants diversos sentiments: la 
por, el dolor, la nostàlgia d’un món perdut, 
l’esperança, l’alegria pel naixement dels fi lls, 
la incertesa, la perplexitat davant una rea-
litat que ja no es correspon amb la idea de 
l’home que va marxar trenta anys enrere. 

El 2009 farà setanta anys del fi nal de 
la guerra civil. Molts testimonis directes 
de la diàspora han desaparegut i aviat serà 
impossible de dur a terme una tasca com 
la d’aquests darrers cinc anys. En el darrer 
moment, Literatures de l’Exili ha aportat en-
tusiasme, imaginació, emoció i treball. 
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L’ESTIU A FONTAMARA

Sovint reservem per a l’estiu alguns llibres 
que per la seua llargària, densitat o veges 
tu per quin altre motiu els deixem en una 
espècie de nevera per assaborir-los amb la 
canícula. Enguany a la caixa on pose aquella 
reserva lectora, havia guardat una obra que 
vaig aconseguir en una llibreria de vell. Sóc, 
com molta altra gent del ram de la ploma, 
una au a qui li agrada tafanejar entre aquells 
papers que tenen un cert temps. De vega-
des, això sí, cada volta menys, trobes una 
petita joia. O un llibre d’un autor que t’es-
times, o et cau a les mans aquella primera 
edició de principis del segle passat o de la 
postguerra que tant t’interessa. Moltes vol-
tes descobreixes obres que malauradament 
ja no són a l’abast. Sé que, alguns lectors, 
aquell paper amb una mica de pols els mo-
lesta, inclús els esmussa, he de dir que no 
es tracta del meu cas. Enguany en el bagul 
de les vacances, entre altres, vaig posar una 
de les traduccions que Joan Fuster va fer 
en la dècada dels seixanta. Si no recorde 
malament, va traduir quatre o cinc llibres 
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d’Albert Camus, La quarta vigília de Johan 
Falkberget i la novel·la que més polseguera 
va alçar d’Ignazio Silone.

L’obra de l’autor italià fou escrita l’any 
1930 durant el seu exili a Suïssa. Hi hagué 
una primera edició en alemany el 1933, 
però la italiana defi nitiva es va publicar 
l’any 1953. Són aquelles coses que passen 
quan un escriptor és perseguit per les raons 
que siguen, sempre el poder en troba algun 
motiu. Com apuntava, he posat entre els 
estris del viatge vacacional la traducció de 
Fontamara que va eixir a la llum l’agost 
de 1967 en la clàssica col·lecció «El Club 
dels Novel·listes», on van editar-se per pri-
mera vegada obres tan carismàtiques com 
Incerta glòria, La plaça del diamant o Bearn 
i autors forans com  Boulle, Dostoievski, 
Lampedusa o J. P. Salinger, és a dir, poca 
broma. He de confessar que havia llegit 
alguna cosa de Silone en el meu període 
d’estudiant d’italià a les aules università-
ries. Recorde molt bé Il segreto di Luca i 
després Una manciata di more que em van 
agradar, però tampoc l’entusiasme no era el 
sentiment que més afl orava en aquells anys 
de tants focus d’interès. Fou l’època del 
descobriment, naturalment per a mi, d’Italo 
Calvino o del polifacètic Passolini.

A hores d’ara, aquella obra que va tenir 
tanta repercussió literària i no literària en el 
seu moment, m’ha semblat deliciosa, dins 

El somriure d’Orfeu. 
D’escriptures i lectures

Josep Ballester
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del dibuix de denúncia i d’opressió que 
hi ha a les seues pàgines. Aquesta novel·la 
constitueix un testimoni bastant aspre, 
però a la vegada d’una gran sensibilitat, 
d’un petit llogaret camperol que viu segons 
sembla al marge d’això que anomenem 
món civilitzat. Ens fa un retrat ben profund 
i dolorós de l’ofec, no sols econòmic, que 
pateixen els cafoni de l’Abruzzo en els pri-
mers temps del feixisme, narrat per alguns 
dels personatges protagonistes de la trama. 
El traductor no ha versionat, d’una manera 
molt lògica, la paraula cafoni, que en català 
seria més o menys esclafaterrossos, però ja 
Silone l’utilitza tot donant-li una particular 
força expressiva. Els cafoni són el sector més 
pobre, inculte i endarrerit de la classe cam-
perola i per això les desgràcies, una darrera 
de l’altra, i en són moltes, que els hi passen. 
El sentit de l’humor barrejat amb alguns 
episodis dramàtics proporciona, sense cap 
mena de dubte, els aspectes més reeixits 
d’aquest llibre. Els pobres jornalers agrícoles 
de Fontamara no són capaços de distingir 
entre els diferents governs. Per a ells, els 
governants suposaven una mateixa cosa: si 
els feixistes els vexen, el cacic parlamentari 
els enganya. Així tot és igual, sols hi ha una 
diferència de grau.

Sota el pseudònim d’Ignazio Silone 
trobem Secondo Tranquilli, fi ll d’un arren-
datari del camp i d’una teixidora, quedà 
orfe molt jove a conseqüència d’un terra-
trèmol que s’emportà la major part de la 
família. Estudià en un seminari i va fugir 
quan va tenir ocasió, encara que en els es-
crits és detectable l’empremta de certes con-
viccions cristianes. Ell coneixia bé l’ambient 
que mostra en els seus llibres i aquest en 
concret molt més. Havia nascut a Pescina 
dei Marsi, una població de la muntanya a 
prop del llac Fucino, que fou dessecat el 

segle XIX, i les seues catorze mil hectàrees 
eren propietat d’un príncep. Tots i tot de-
penien d’aquest senyor feudal. I sort que el 
príncep els deixa conrear la terra. Els veïns 
de Fontamara en quedaven exclosos: el 
Fucino els era vedat i havien de sobreviure 
a les terres més dures i amb poc reg als 
turons. La misèria en cadascun dels seus 
sentits i la fam cavalca per aquells indrets. 
L’escriptor va escapar d’aquell parany, i de 
ben jove, un adolescent, el trobem organit-
zant agrupacions de treballadors agrícoles i 
manifestacions en contra de la guerra. Poc 
després fi gura entre els fundadors del PCI. 
D’aquesta manera, quan va arribar al poder 
la bèstia parda del feixisme no tingué més 
remei que fer-se mig invisible i durant uns 
anys va dur a terme una activitat política 
gens desdenyable, però en la clandestinitat 
més fosca. A la fi  hagué d’exiliar-se. L’acció 
subversiva i alguna estada a les presons de 
Mussolini van decidir. L’any 1923, fugint 
de la polícia va vindre a parar a la Penínsu-
la Ibèrica. Les autoritats d’ací tampoc no 
anaven amb gaites. Segons sembla, mentre 
va ser detingut a la Model de Barcelona va 
utilitzar per primera vegada l’àlies de Silone 
per a signar els articles. Aquest ja fou per 
sempre. Dino Tranquilli passà a ser Ignazio 
Silone. Fou en memòria de Poppedio Silo-
ne, un heroi de l’antiguitat, de procedència 
dels contorns de Pescina: un rebel en contra 
de l’imperialisme romà i al mateix temps un 
insurgent revolucionari. I això, sens dubte, 
predestina encara que no ho vulgues.

En una reunió de la Internacional 
celebrada a Moscou l’any 1927, el nostre 
escriptor començà a dissentir. Stalin havia 
preparat l’excomunicació de Trotski, i Silo-
ne mostra les seues objeccions. Es posa en 
contra de tota una sèrie de procediments 
que estan de moda. Després de refl exionar-
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ho, abandona el partit. Naturalment, de 
seguida és acusat de traïdor i de neuròtic. 
A propòsit, Joan Fuster en el pròleg a la 
traducció de Fontamara fa unes refl exions 
ben agudes sobre els intel·lectuals i el Partit 
Comunista. No malbarata l’ocasió per a fer 
un balanç sense cap deixalla amb una anàlisi 
d’estilet. Molt ben esmolat: «El comunisme 
occidental ha pagat car el seu fl irt amb 
els intel·lectuals –¡la fauna petit burgesa! 
Aquestes defeccions, per ser defeccions més 
que no pas oposicions, li han valgut una 
contrapropaganda.» Silone ben aviat es va 
retirar de l’acció directa i es va dedicar a 
escriure. Mai no havia estat marxista, havia 
estat un lluitador contra el feixisme i con-
tra Mussolini, de vindicacions igualitàries 
amb una càrrega important de les teories 
de Rousseau. Per tant, era bastant difícil 
que formara part de l’aparell burocràtic del 
partit i les resolucions del Komintern.

Fontamara és, en defi nitiva, la història 
d’una presa de consciència, en aquest cas, 
d’una comunitat allunyada i maltractada 
per qualsevol poder: 

Els fets varien cada dia, però el que mana 
és sempre el mateix.
–I les jerarquies? –pregunta el foraster.
Aleshores nosaltres encara no sabíem què 
signifi cava aquella estranya paraula. El de 
la ciutat hagué de repertir-nos-la diverses 
vegades i amb altres termes.
I Michele, pacientment, li explicà la nostra 
idea:
–Per damunt de tots hi ha Déu, Senyor 
del cel. Això ho sap tothom. Després ve el 
príncep Torlonia, senyor de la terra. Després 
vénen els guardes del príncep. Després vé-
nen els gossos dels guardes del príncep. Des-
prés, ningú. Després, tampoc ningú. Des-
prés, tampoc ningú. Després vénen els ca-

foni. I pot dir-se que s’ha acabat.
–Però, i les autoritats, on les poseu? –pre-
guntà encara més irritat el foraster.
–Les autoritats –va acudir a explicar-nos 
Ponzio Pilato– es reparteixen entre el tercer 
i el quart lloc. Segons la paga. El quart lloc, 
el dels gossos, és immens. Això tothom 
ho sap.

L’actitud tradicional d’aquelles ànimes 
perdudes de la mà de Déu havia estat la 
passivitat, però a partir del que li esdevé a 
Berardo Viola, un cafone sense terra i díscol 
fi ns al moll de l’os, es produeix la indigna-
ció i, en certa manera, la revolta. La trama 
i la tècnica de presentar-nos-la té alguna 
cosa de la rondallística, el llenguatge ric i 
popular, sorneguer; la narració, a simple 
vista, ingènua, inclús plena de candidesa. 
No ens enganyem, però, es tracta d’un 
al·legat i d’una acusació. Una denúncia 
de la injustícia, però sembla un relat de 
transmissió oral d’estiu.

HUSTON

Sabem que es tracta de la vespra de l’Epi-
fania. Concretament a Dublín l’any 1904. 
Les senyoretes Morkan celebraven des de 
feia molt de temps, tant que la memòria no 
abastava des de quan, un ball i un sopar que 
eren molt lluïts. Els convidats mai no arriba-
ven a la vintena. Era una cerimònia d’alguns 
amics i d’alguns familiars. En petit comitè. 
Regnava la cortesia, el bon humor, gens 
estrident, l’afabilitat ben dosifi cada i l’afec-
te. La vetlada va transcórrer com era d’es-
perar, llevat d’un parell d’incidents. D’una 
banda, Freddy Malins com sempre tenia 
alguns problemes amb el whisky i, de l’altra, 
l’amiga Miss Ivors, quan de sobte i sense 
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dor de cavalls, escriptor, caçador, col·lec-
cionista d’art. Als deu anys els metges li 
van diagnosticar que patia nefritis crònica 
i li van dir que li quedaven a tot estirar dos 
anys d’existència. D’ací es desprèn l’ànsia 
de viure i de cremar etapes amb rapidesa. 
Així i tot en l’adolescència va arribar a 
tenir un bon nivell com a boxejador, era 
una manera de guanyar alguns diners fàcils 
i de ben jove fou agregat militar al costat 
de Pancho Villa. També va exercir com a 
pintor als carrers de la ciutat del Sena, però 
no es tragué la pasta dels dits. Després d’ha-
ver fet la feina de guionista, que sempre li 
deixava un sabor estrany perquè li acabaven 
retocant el que escrivia, l’any 1941 els 
estudis Warner li van donar l’oportunitat 
de dirigir els seus propis guions, d’aquella 
època destaquen pel·lícules com El falcó 
maltés (1941), una excel·lent adaptació de 
la novel·la de Hammett, El tresor de Sierra 
Madre  i Cayo Largo, totes dues del 1948. 
Entrava per la porta gran del cinema. 
Després vindrien les extraordinàries La 
jungla d’asfalt (1950), una fi ta en el cine 
negre nord-americà o La reina d’Àfrica 
(1951), una de les poques pel·lícules que 
han travessat l’excloent llista de la llegenda 
del setè art. Encara que tot no van ser fl ors 
i violes. Alguns dels documentals que va 
realitzar per ordre de l’exèrcit durant la 
Segona Guerra Mundial van escandalitzar 
els alts comandaments i van ser prohibits, 
pensem en el cas de Let There Be Light 
(1945), sobre els trastorns mentals dels 
soldats que venien del front. Aquest fi lm no 
seria distribuït comercialment fi ns l’any 
1981. Després vindria la caça de bruixes 
de l’època McCarthy. No fou una broma. 
Així mateix, hi ha hagut de tot en la vinya 
del senyor. Millor no recordar la realitza-
ció d’alguns fi lms.

cap avís va preguntar a Gabriel que si no 
li feia vergonya escriure al Daily Express, i 
tot seguit, sense deixar-lo respirar, li etzibà: 
«No sabia que s’havia tornat vostè probri-
tànic». Que el va desconcertar de totes 
totes. Però després durant el sopar torna a 
l’ensopida normalitat i fa el discurs, que en 
aquell moment era l’únic que l’inquietava: 
«Cap tradició honora tant el nostre país 
com la de la seua hospitalitat...Vivim en 
un món escèptic. Diré encara més, un món 
turmentat on els antics valors es venen ben 
barats. Però m’alegra veure que sota aquest 
sostre l’antic, amable i cortès esperit de 
l’hospitalitat irlandesa continua viu. Que 
siga per molts anys!»

D’aquesta manera va transcórrer la festa, 
després van venir els comiats, un darrere 
de l’altre, amb no poca parsimònia, i quan 
ja hi quedaven pocs convidats, Bartell d’Ar-
cy canta The lass of Aughrim que suggereix 
la història d’un amor profundament trist. 
Greta, la dona de Gabriel, mentre baixa 
l’escala roman petrifi cada, tot escoltant 
aquella melodia que algú, anys abans, li 
havia xiuxiuejat a l’orella. S’havia despertat 
una ferida que pensava perduda en l’oceà 
de l’oblit.

Eixim de la casa on s’ha celebrat el 
sopar, eixim dels carrers de la vella capital 
mentre comença a nevar, eixim d’aquesta 
escena del darrer fi lm del seu director. In-
clús eixim del relat en el qual està basada 
la pel·lícula, que es diu The Dead. Aquest 
home de cinema que ha realitzat un bon 
grapat de pel·lícules com a actor i com a 
director. Sap molt bé que aquesta cinta és 
el seu testament creatiu. Una metàfora que 
la mort ja l’acaçava.

Sempre havia estat un ésser humà in-
quiet, no va parar fi ns ben a la fi  de la vida, 
fou boxejador, periodista frustrat, cria-
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El nostre director i actor ha tingut fama 

de tenir molts rodatges difícils, cosa que 
no li desagradava, sovint anava més enllà 
i llançava més llenya al foc, pensem en 
La reina d’Àfrica de la qual sobre aquest 
assumpte s’han escrit molts papers, alguns 
llibres i, fi ns i tot, s’ha fet una pel·lícula. 
Les difi cultats de Moby Dick (1956) és un 
altre cas i no oblidem La nit de la iguana 
(1964) on Huston regala cinc pistoles dau-
rades amb quatre bales d’or gravades amb el 
nom de cadascun dels altres actors: Richard 
Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, Sue 
Lyon i Elizabeth Taylor que abans havien 
tingut unes relacions més que punxoses. O 
el fi lm Vidas rebeldes (The Misfi ts, 1961), 
un fracàs comercial que, tanmateix, és una 
bona pel·lícula escrita per Arthur Miller per 
a la seua dona Marilyn Monroe. Una ra-
diografi a on es pot identifi car el simbolis-
me hustonià dels perdedors. S’havia pensat 
per a consagrar l’actriu. No fou, però, així. 
Ella es trobava en un estat lamentable pel 
constant abús d’estupefaents. Alguns dels 
seus grans desitjos es complirien, un dels 
somnis d’adolescent era tenir com a com-
pany de repartiment Clark Gable, a més, 
amb el director se sentia molt a gust, re-
cordem que havia estat Huston qui li havia 
donat la primera oportunitat seriosa amb 
La jungla d’asfalt. El rodatge fou un infern. 
L’estrella es presentava cada dia més tard i 
amb unes condicions no molt apropiades, 
fi ns que un dia ni hi va aparèixer, havia 
estat ingressada en un hospital pel consum, 
diguem-ho així, excessiu, de barbitúrics. 
La realització hagué d’aturar-se i les con-
seqüències que això comportava. Després 
Montgomery Clift i Clark Cable tampoc 
no es quedaven curts amb les dosis d’alco-
hol que consumien. A més, la parella Miller-
Monroe no feia una altra cosa que discutir, 

les seues relacions estaven força deteriorades 
i el dramaturg se les imaginava cada dia per 
a canviar el guió que no acabava d’agradar 
a l’esposa. En l’equip s’havien format diver-
sos bàndols i la cosa empitjorava. Huston, 
davant d’aquest panorama, crec que no ho 
va resoldre gens malament. Malgrat que 
molts crítics diuen el contrari. El fi lm, aviat, 
es transformà en un cult movie. La relació 
indeslligable que hi ha entre els personatges 
fi cticis amb els actors reals; és la història 
d’uns perdedors, en un món que desapareix 
i els llança a la cuneta. Guy, el cowboy que 
interpreta magistralment Gable diu: «Jo 
faig el mateix de sempre. És sols que les 
coses han canviat». I tant que ho han fet. 
En els tres actors principals es percep cla-
rament la decadència no sols física. Si a 
sobre li afegeixes que Clark Gable moria 
unes setmanes després d’acabar el rodatge 
i Marilyn fou la darrera pel·lícula que va 
completar sencera abans de la seua tragèdia, 
tenim els ingredients perfectes.

Sembla que a la fi  de l’existència, després 
de cremar cadascun dels cartutxos de la re-
cambra, Huston era un home feliç, com 
apunta en una entrevista: «No tinc la menor 
idea de com he arribat a aquest moment 
de la meua vida, però em sent feliç d’haver 
arribat precisament ací. He perdut la petja 
dels anys. He viscut moltes vides i pense que 
tinc certa enveja de l’home que viu una sola 
vida, amb una dona, un treball, un país... 
sota un sol Déu; potser aquesta no siga una 
existència emocionant, però almenys quan 
arriba a la meua edat sap com ho ha fet. Jo 
no ho sé. Sols compte els noms d’aquells 
que se n’han anat i d’aquells que encara hi 
són: els compte com un pirata compta el 
botí a la fi  d’un llarg viatge.»

Entestat que el seu pare i la seua fi lla 
s’emportaren un Oscar, ho va aconseguir. 
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No fou una tasca fàcil. La nit que això va 
poder ser una realitat, Anjelica, en contra de 
tot protocol, agafa amb una mà l’estatueta 
i arranca a córrer cap al pati de butaques. 
Anava, com no podia ser d’una altra mane-
ra, a trobar-se amb el pare i el director de 
L’honor dels Prizzi. Ell sempre havia estat el 
més alt i qui tenia la veu més forta, fi ns i tot 
qui més cridava de la cambra, ara plorava 
com una criatura. Ella sols volia estar al 
seu costat, abraçar-lo, contemplar de ben 
a prop aquells ulls que un dia John Huston 
havia aconseguit que fes, quan baixava l’es-
cala tot escoltant la veu del tenor D’Arcy 
aquella nit, després de sopar, la vespra de 
l’Epifania. Una mirada que acariciava un 
viatge sense retorn.

EL TALLER

En l’escena es contempla l’estudi d’un 
pintor. Ample, no en excés lluminós. Hi ha 
moltes fi gures humanes. Cadascuna sembla 
representar alguna cosa més que la seua 
individualitat com a persones. A un costat 
trobem amb nom i cognom, amics del pro-
pietari del taller. A l’altra banda algun dels 
seus enemics. I al centre el mateix artista 
davant d’un cavallet mentre realitza un 
paisatge. En principi, ben poca cosa més. 
Bé, ens deixàvem una senyoreta tota nua al 
seu costat que mira amb molt d’interès allò 
que pinta. En defi nitiva no és una escena, 
sinó un quadre. Una espècie de manifest 
on l’artista fa una declaració de creences 
i d’odis. El pintor s’autoretrata amb les 
dèries. Representa el taller, la cuina on cou 
i prepara el quefer creatiu. Els condiments, 
les amistats, les infl uències, les lluites, els 
desigs. Hi ha tres focalitzacions ben diàfa-
nes al llenç: enmig, com no podia ser d’una 

altra manera, ell, el centre del món, almenys 
del seu univers. Dirà: «la meua pintura és 
l’única que té valor, jo sóc el primer i l’únic 
del meu temps. Se m’acusa de vanitat. Jo sóc 
en efecte l’home més lliure i més orgullós 
de la terra». Alguna cosa de veritat hi ha en 
aquestes paraules. Si més no ho va intentar. 
Al cavallet l’artista pinta un paisatge de la 
terra nadiua. Allò que hom coneix com el 
Franco-Comtat, ben a prop de Suïssa. En 
aquell moment, per a l’art establert i ofi cial, 
el paisatge no era un motiu d’un creador 
de prestigi que es preés. No és l’únic, però 
és un front més, obert contra la convenció 
tot negant-se a complir uns preceptes que 
dictava el poder o no se sap qui. La dona 
que té al costat, algú ha dit que representa 
la veritat nua que guia el seu pinzell, és molt 
possible, però, com que fou un provocador, 
no dubte que fos una de les seues amants, 
amb nom i cognom com la majoria dels 
personatges que trobem a la tela. Vol re-
fl ectir amb fi delitat la vida. La realitat. Així 
mateix, hi ha un xiquet que mira allò que fa 
el pintor. Són els ulls de la innocència igual 
que la mirada del nen que apareix al conte 
cèlebre sobre un vestit nou de l’emperador. 
El nostre autor prefereix l’òptica, si volem 
dir-li sense prejudicis, a uns valors, que ell 
considera falsos i de l’opinió ofi cial que se 
suposa cultivada.

Al costat esquerre, els que ell va dir que 
«suraven amb la mort», no sols hi trobem 
aquells que va combatre sinó també els 
perdedors i els desposseïts d’aquest món, 
dels quals vivien els enemics. Assegut amb 
una disfressa de caçador hi ha Napoleó III, 
colpista i dictador d’allò que hom coneix 
com el II Imperi. Recordem que el nostre 
creador era un fervent republicà. En una 
taula podem contemplar una calavera mig 
embolicada amb un periòdic, al·lusió més 
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que directa als crítics als quals acusava, amb 
raó, de modelar els gustos. Una espècie de 
policia artística que dictaminava que i com 
s’havia de realitzar una bona obra. Darrere 
del cavallet apareix entre ombres un mani-
quí de fusta, com alguns dels objectes que 
empraven de model els artistes del que el 
nostre pintor anomenava art acadèmic. L’art 
nou ha de nàixer de la realitat.

Al costat dret, trobem, amb molta més 
llum, els amics o aquells que el van ajudar a 
ser com era. El primer que hi ha és l’autor 
de Les fl ors del mal, que no fa cas de l’es-
cena i llegeix. Ja l’havia retratat més d’una 
vegada. També es pot distingir, com a fi gura 
central d’aquest grup, Jules Champfl eury, 
novel·lista, gran defensor del realisme 
literari. Que més tard perdrà l’amistat per 
desaprovar la participació directa del pin-
tor en política, però sobretot per l’afany 
d’escandalitzar. Al fons hi ha entre altres 
el socialista Pierre-Joseph Proudhon, molt 
conegut per aquella frase que deia, «la pro-
pietat és un lladronici», o el col·leccionista 
Alfred Bruyas.

A l’altra banda, la signatura del pin-
tor, li diuen Gustave Courbet, amb unes 
lletres ben grans i roges, potser una de les 
signatures més considerables de la història 
de l’art, en clara consonància amb la seua 
egolatria i el color simbòlic de la revolució. 
El quadre és una radiografi a. Un esbós de 
l’ànima de l’artista.

Aquest creador, fi ll d’un terratinent vi-
ticultor i nét, per part de mare, d’un vell 
revolucionari que l’infl uí ideològicament, 
fou més o menys autodidacte. Es formà al 
Louvre en la còpia dels venecians del segle 
XVI, Velázquez i sobretot Rembrandt. La 
seua carrera, però, va fer un gir quan passà 
un temps a Amsterdam i pogué apreciar 
La Ronda nocturna i la Lliçó d’anatomia. 

Aquelles obres li mostraren la manera per 
a poder arribar al seu ideal. Qualsevol cosa 
pot ser representada en art. Així, també 
decideix desempallegar-se de la tradició 
d’utilitzar petits formats per a plasmar 
temes considerats trivials. Al mateix temps 
participa en les reunions cèlebres de la rive 
gauche a la Brasserie Andler. Recordem 
que eren uns anys més que convulsos a la 
ciutat de París. A grandària natural retrata 
camperols, obrers, burgesos tot realitzant 
les activitats més quotidianes. Pensem que 
aquest format fi ns aquell moment havia 
estat reservat per a prínceps, membres de 
l’aristocràcia o personatges de la mitologia. 
Se l’acusa de ser un «manierista de la llet-
gesa» i el darrer representant de la «invasió 
dels bàrbars». I no em prive de citar algunes 
de les delicadeses que li aboca al damunt 
Alexandre Dumas fi ll: «De quin fabulós 
creuament entre bavosa i polit reial, de 
quina contraposició genètica, de quin ai-
guamoll ha pogut eixir, per exemple, aques-
ta cosa anomenada Gustave Courbet? En 
quina estufa de jardiner, amb quin adob, 
com a resultat de quina mena de vi, cer-
vesa, moc corrosiu i fl atulenta lavativa ha 
pogut desenvolupar-se aquesta carabassa 
peluda, aquesta imbècil i impotent encar-
nació del jo?»

Quan esclatà i es constitueix la Co-
muna, Courbet participa en aquells fets, 
no podia ser d’una altra manera. Així, fou 
nomenat pel govern revolucionari president 
de la Comissió de Museus i delegat de Belles 
Arts, on va fer un bon treball protegint les 
obres del Louvre. En aquell moment es 
va enderrocar la Columna Vendôme com 
a símbol de la caiguda de Lluís-Napoleó. 
Quan fou sufocada la insurrecció revolu-
cionària i vingué la repressió, el nostre ar-
tista va ser acusat, sembla que sense motius, 
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d’aquell acte. Fou condemnat a sis mesos de 
presó i es confi scaren els seus béns. Més tard 
s’hagué d’exiliar a Suïssa i en molt poc de 
temps s’apagà el seu geni i la seua vida. 

Ara tornem al quadre inicial, L’atelier, 
que fou presentat amb deu llenços més 
als Salons de París de l’any 1855 i van ser 
refusats. Tot seguit Courbet organitzà en 
paral·lel una exposició amb més de quaran-
ta de les seues obres i publicà un manifest 
on entre altres coses podem llegir: «Ser 
capaç de refl ectir els costums, les idees, 
l’aspecte de la meua època, d’acord amb 
la meua apreciació; ser, no sols un pintor, 
sinó també un home; en un mot, fer art 
viu, aquest és el meu objectiu», o «Espere 
poder viure del meu art sense allunyar-me 
mai ni un bri dels meus principis, sense 
haver mentit a la meua consciència ni per 
un sol instant, i sense haver fet ni tan sols 
un pam de pintura per a agradar a algú, ni 
per a ser venuda». M’imagine que en algun 
moment sí que ho va aconseguir, no sé si 
del tot, però, sense cap mena de dubte es 
va deixar la pell en l’intent.

EPILÈPSIA

Després d’anar-se’n el fi ll, Pavlòvitx 
respirà. Durant dues hores, amb l’ajuda 
del conyac, es va sentir poc més que feliç. 
Llavors, però, es va produir un incident 
enutjós que el va omplir de consternació. 
Smerdiàkov, en baixar al soterrani, s’esva-
rà en el primer escaló de l’escala. Marta 
Ignatievna, que estava al pati, no veié la 
caiguda, però escoltà el crit estrany de 
l’epilèptic presa d’un atac: coneixia bé el 
crit. Si l’atac l’havia envestit en el moment 
de posar el peu a l’escala i havia estat la 
causa que caigués redolant, o si havia estat 

la caiguda i la commoció el que l’havia 
provocat, no era possible saber-ho. La cosa 
certa és que el trobaren al soterrani amb 
convulsions horribles i llançant bromera 
per la boca. Al principi es va creure que 
estava ferit, que s’havia trencat alguna co-
sa; però «el Senyor l’havia protegit», segons 
digué Marta Ignatievna. Estava indemne. 
Havia perdut el coneixement. Havien ces-
sat les tremolors, tanmateix aviat comen-
çaren de nou.

Es tracta d’una escena molt cèlebre de, 
potser, l’obra mestra de Fiòdor Mikhai-
lòvitx Dostoievski. He comentat en més 
d’una ocasió el lligam que m’uneix a aquesta 
obra, no sols com a lector, que la determina 
sense cap mena de dubte, sinó una sèrie de 
motius podríem dir-ne sentimentals, que 
sempre acaben per marcar la diferència. Fa 
molts anys va deixar una empremta, no sols 
la novel·la sinó la versió cinematogràfi ca de 
Richard Brooks, en el meu pare i aquella 
lectura després m’ha cenyit la pròpia. El 
fragment és aquell on Smerdiàkov fi ngeix 
un atac d’epilèpsia abans d’assassinar Pa-
vlòvitx Karamàzov. Aquesta malaltia té un 
paper fonamental en aquest llibre, però 
també la té en una part important de l’obra 
de l’escriptor rus, i així mateix, la va tenir 
en la seua vida. Com és sabut, la va patir 
d’una manera molt penosa.

No es tenen notícies fi dedignes de quin 
fou el primer moment que la malaltia 
s’acarnissà del cos de l’escriptor. Sí, però, 
sabem quan apareix per primera volta en 
l’obra; és l’any 1847 quan treu a la llum 
La patrona. Encara no juga un paper en 
l’argument, no obstant, a partir d’ara, es 
farà omnipresent fi ns Els germans Kara-
màzov. A mesura que la malaltia adquireix 
importància en la seua existència també ho 
fa en les creacions literàries.
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Coneixem la  mala relació que va man-

tenir amb el pare, aquell metge de l’exèrcit 
retirat que tractava tothom d’una manera 
tirànica. Fins i tot l’esposa i els fi lls. Un dia 
de juny de l’any 1839, en el camí entre dos 
poblets, va aparèixer mort i torturat a mans 
dels camperols de les seues terres. Aquella 
notícia trasbalsà el novel·lista. S’havia con-
vertit en realitat allò que en alguna ocasió 
havia desitjat. Segons alguns testimonis la 
notícia li provoca un primer atac de la ma-
laltia que el perseguirà, a partir d’ara, com 
una fera assetja una presa sense descans. 
Aquell crim el va sentir com a propi. És el 
principi del calvari. L’escola d’enginyeria 
militar on havia estat obligat d’ingressar no 
li interessa gens. Sí, en canvi, li agrada llegir 
Shakespeare, Puixkin, Gógol o Dickens. 
Pren la decisió de dedicar-se a l’escriptura. 
Amb vint-i-tres anys acaba el manuscrit de 
la primera novel·la, Pobra gent, i el seu pri-
mer lector, el poeta Nebrassov, entusiasmat 
amb aquell original li’l va portar a Visario 
Bielinsky. Potser, en aquell moment, el 
crític més influent de Rússia. Amb tot 
l’escepticisme del món va acceptar que li la 
llegiren, en aquella època era moda llegir 
les obres en veu alta, l’endemà Dostoievski, 
sense pràcticament haver publicat res, esta-
va en boca de la república de lletraferits de 
Petersburg. Havien trobat una veu original. 
Però no tot foren fl ors i violes. Les altres 
novel·les que va publicar els anys següents 
van ser un fracàs de crítica i de públic. El 
cercle de Bielinsky l’atacà d’una forma 
despietada per no prosseguir amb l’escola 
que ells anomenaven realisme natural. No 
obstant això, se sentia atret per les teories 
del socialisme utòpic francès i va entrar a 
formar part d’alguns grups intel·lectuals 
que es reunien i discutien sobre aquestes 
idees. Cosa ben perillosa en aquells temps 

a l’antiga Rússia. Així s’interrompé amb 
brutalitat la seua trajectòria literària. Fou 
detingut amb altres membres d’aquelles 
reunions i passà vuit mesos empresonat a la 
fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, tot seguit 
van ser condemnats a mort per ser autors 
d’un «atemptat contra l’església ortodoxa i 
el poder legítim». En fer-se de dia el vint-i-
dos de desembre de 1849 fou conduït a la 
plaça Semionovskaia. Anava a complir-se 
la sentència. Encaputxat, sense cap esperan-
ça, quan l’escamot d’afusellament estava a 
punt d’executar l’ordre, se li va comunicar 
que el tsar havia commutat la pena de mort 
per la de quatre anys de presidi a Sibèria i 
posterior servei com a soldat en un batalló 
disciplinari. Aquella temporada a l’infern 
va durar deu anys. L’estada, posteriorment, 
la descriurà en algunes de les obres, però 
sobretot en Apunts de la casa dels morts. 
Crec que fou Turguéniev qui la va compa-
rar amb l’Infern de Dant. Se suposa que 
per les dures circumstàncies en les quals 
va subsistir, la malaltia se li va agreujar. 
Hom ha localitzat tant informes mèdics 
que ho corroboren com notícies en la seua 
correspondència.

En l’obra posterior, com hem apuntat, 
l’epilèpsia desenvolupa un paper important, 
pensem en Humiliats i Ofesos, L’idiota o Els 
dimonis. Segons sembla, sofreix cada volta 
més crisis. Si li afegim, a més, el tipus de 
vida que portava, no l’ajudava massa. No 
comentarem els problemes que tenia amb el 
joc. A mitjan dècada dels seixanta es troba 
en una situació econòmica desesperada. 
La mort del germà gran l’havia obligat a 
fer-se càrrec de la vídua i els cinc fi lls i un 
bon munt de deutes que compartien tots 
dos per una revista que publicaven. D’a-
questa manera, no tingué més remei que 
adquirir una sèrie de compromisos edi-
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torials ben aclaparadors. Primer, signa un 
contracte ben abusiu amb Stellovski pel 
qual li concedia l’exclusiva de les obres ja 
publicades i es comprometia a lliurar-li una 
novel·la inèdita abans de l’1 de novembre 
–pensem que això era a fi nals de juliol. 
En cas de no complir-ho perdria els drets 
d’edició i tornar les bestretes.  Malgrat això, 
a començament de la tardor ofereix a un 
altre editor un projecte nou. Aquest seria 
l’extraordinària Crim i càstig. Així, segons 
llegim en la correspondència, al matí tre-
ballava en aquesta obra i a la vesprada en 
l’original que li havia promès a Stellovski. 
Al principi d’octubre tenia molt poc escrit 
i se li acabava el termini. Aleshores con-
tracta els serveis d’una jove taquígrafa, Anna 
Grigorievna Snitkina, a la qual dicta del 
quatre al vint-i-nou d’octubre. El dia 1 lliu-
ra la novel·la a l’editor. Durà el nom d’El 
jugador. I una setmana després demana a la 
jove que l’ha ajudat en matrimoni.

Aquesta unió, en certa manera, fou una 
illa de calma i de felicitat, però la malaltia 
acaçava Dostoievski sense cap contempla-
ció, com llegim en les anotacions que ens 
ha deixat l’esposa: «Una terrible malaltia 
amenaçava de  destruir la nostra felicitat. 
L’interval més llarg entre crisi i crisi era 
de quatre mesos; a vegades se’n produïen 
setmanalment. Passàvem per moments 
horribles, com quan sofria dues crisis en 
una mateixa setmana, i a voltes fi ns i tot 
dues crisis consecutives, una darrere de 
l’altra, en un espai de temps d’unes hores. 
Emetia un soroll terrorífi c, un crit inhumà, 
un so que una persona normal no és capaç 
de fer. Sovint havia de córrer de la meua 
cambra a la seua, el subjectava amb la cara 
ja desfi gurada per les convulsions.»

Freud considerava insòlita una creació 
literària tan vasta i contundent d’alguna 

persona que patís la malaltia, pensava que 
tenia símptomes, però no era així. Una 
part important de la classe mèdica tenia la 
creença que l’epilèpsia solsia, a poc a poc, 
les facultats mentals de tal manera que de-
generava a la llarga en la demència. Això no 
li va passar a Dostoievski; per aquest i altres 
motius, el pare de la psicoanàlisi va apuntar 
que no patia la veritable malaltia, sinó una 
espècie d’epilèpsia histèrica. Estudis clínics 
posteriors han demostrat que la va sofrir 
d’una manera molt greu. Des del moment 
que tenim notícia dels atacs, els metges li 
van aconsellar que abandonés aquell ofi ci 
d’escriptor que l’obsedia. Recomanació que 
li feien per prevenir brots nous dels terribles 
espasmes. No va fer cas d’aquell consell. Per 
sort per a nosaltres els lectors.

BLOOMSBURY

Sembla que tot va començar un setze 
de febrer de l’any 1905. Aquell dia, un 
dijous bastant ventós i fred, un grup d’intel-
lectuals es reuniren a casa dels Stephen. La 
família que residia al 46 de Gordon Square 
era un cas peculiar. Els quatre germans 
Thoby, Adrian, Virginia i Vanessa no feia 
massa temps que s’havien traslladat a la 
zona oest de Londres. El pare, sir Leslie 
Stephen, havia estat una de les fi gures més 
originals de la cultura racionalista que es va 
produir al món anglosaxó al fi nal del segle 
XIX. No feia un any que havia faltat el pare i 
van decidir transformar la manera de viure. 
El primer fou canviar de barri. Hyde Park 
Gate era en excés conservador i conven-
cional per a les seues expectatives. I de pas 
fugien de la infl uència del germanastre que 
tenia una certa obsessió sexual per les dues 
germanes. Aquella era una reunió d’amics 
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que es va expandir i que tenia com a objecte 
la recerca de la bellesa i del coneixement.

Els antecedents d’aquesta tertúlia van 
ser algunes de les societats semisecretes 
d’estudiants que tant els agraden als angle-
sos, com Apostles i Midnight, del Trinity 
i del King’s College de Cambridge. A la 
primera, entre altres, van pertànyer Lytton 
Strachey, Leonard Woolf i Saxon Sidney 
Turner, els quals, ben aviat, lligaren amistat 
amb Thoby Stephen i Clive Bell, que eren 
membres de l’altra societat. Després de fi na-
litzar els estudis van decidir continuar amb 
les trobades. Virginia i Vanessa, malgrat no 
haver assistit a la universitat, ben prompte 
es van convertir en les reines d’aquell cercle 
de discussió. Totes dues havien rebut una 
educació excel·lent, ben oberta, impartida 
a casa. Són cèlebres algunes polèmiques que 
van tenir amb la resta dels contertulians. 
Això sí, sempre dins dels paràmetres de la 
formalitat més refi nada. 

De seguida s’hi van anar afegint altres 
amics. L’entrada i l’eixida de personatges 
i les etapes ben diverses que van donar-se 
són llargues en el temps i, així mateix, en 
diversos espais. A banda dels que he citat, 
van integrar aquelles tertúlies el novel·lista 
E. M. Forster; un dels economistes més in-
fl uents del segle passat, J. Maynard Keynes; 
el crític d’art Roger Fry; el pintor Duncan 
Grant o Desmond MacCarthy, que fou una 
de les fi gures centrals del grup i de qui s’es-
perava una novel·la que mai no va escriure. 
Fins i tot en alguna de les reunions trobem 
Bertrand Russell acompanyat de Ludwig 
Wittgenstein.

La cort d’amics va rebre l’apel·latiu 
de «Bloomsbury set», que els venia donat 
sense cap mena de dubte per l’animadver-
sió o l’enveja d’altres intel·lectuals que els 
acusaven d’elitistes, potser els unien més 

diferències que semblances. Eren un cercle 
molt heterogeni. En aquells primers anys, 
van protagonitzar alguna ruptura amb 
el sistema des d’un punt de vista social i 
estètic, és a dir, amb la rígida i la cons-
trenyida societat victoriana; no van voler 
prendre’s seriosament el poder, encara que 
després alguns com Keynes van tenir un 
pes paradigmàtic en la política econòmica; 
van predicar l’agnosticisme i la tolerància 
i la seua moral no combregava amb la de 
l’Imperi Britànic, en excés rància per als 
seus paladars ben sofi sticats.

Les relacions que s’hi van establir entre 
aquest cenacle d’intel·lectuals van anar 
més enllà de l’amistat, la creació o les me-
rament familiars. Per sols fer-nos-en una 
petita idea, el lligam entre Lytton Strachey 
i Virginia fou tan profund que al febrer de 
l’any 1909 semblava que acabarien junts 
com a parella; no va ser així, l’any 1912 
ella coneix Leonard Woolf amb qui es casa 
aquell mateix any i adopta el seu cognom 
com a escriptora. I són ben conegudes les 
il·lacions que la novel·lista va mantenir 
al llarg de la vida amb Violet Dickinson, 
Vita Sackville o Ethel Smith. Un altre cas 
són els vincles de l’escriptor i hispanista 
Gerald Brenan, que quan es va introduir 
en el cercle va conèixer la pintora Dora 
Carrington, amb la qual va tenir una breu 
però intensa relació. Això era al voltant de 
1922, però es va trencar per l’amor que la 
pintora sentia per l’escriptor homose-xual 
Lytton Strachey; ella sabia que mai no la 
correspondria, però així i tot van viure 
junts fi ns a la mort del gran crític i biògraf. 
Brenan sempre la va estimar.

El matrimoni Woolf l’any 1917 va 
comprar algunes maquinàries per a poder 
imprimir els seus papers i fundaren The 
Hogarth Press. És el que sempre havien 
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volgut, un projecte modest, però amb 
unes pretensions clares. Ben aviat trauen a 
la llum Two Stories de Virginia i Leonard, 
un llibre d’una exquisida elegància, amb 
gravats de Dora Carrington. Unes edicions 
força acurades d’autors aleshores novells, 
pensem en T.S. Eliot, Katherine Mansfi eld, 
la traducció de l’obra completa de Freud o 
els escrits, a mesura que es produïen, de Vir-
ginia. La proposta era tant ajudar els joves 
escriptors encara poc coneguts, com traduir 
obres d’interès intel·lectual. Vanessa, Nessa 
Bell posteriorment, fou una fotògrafa i una 
pintora de prestigi reconegut. Dissenyà, a 
més, les portades de cadascun dels llibres 
de la germana.

Els seus ideals, més o menys, els podem 
trobar formulats en Principia ethica de  G. 
E. Moore, que va aparèixer el mateix any 
que els Principia mathematica de Bertrand 
Russell, i on llegim entre altres qüestions: 
«Les coses molt més enllà del que conei-
xem o podem conèixer són certs estats de 
la consciència susceptibles de ser descrits 
aproximadament, com el plaer de les rela-
cions humanes i la satisfacció d’allò que és 
bell. Sols a través d’aquests dos elements 
poden justifi car-se cadascun en l’exercici 
de qualsevol deure públic o privat. Són 
aquests la raó de ser de la virtut; consti-
tueixen el motiu darrer de les activitats 
humanes i l’únic criteri de progrés social.» 
Certament, mai no van recollir de manera 
formal la seua base d’idees. Van ser una 

plèiade d’artistes i de pensadors que van 
identifi car la tasca més important de l’és-
ser humà amb la recerca del coneixement 
i del plaer creatiu, tot posant de manifest 
la fragilitat d’una civilització fundada sota 
uns valors ben vulgars. La seua infl uència 
ha estat decisiva.

Avui fa un dia ventós i ben inhòspit 
com aquell setze de febrer d’ara fa més de 
cent anys. El fred gela els pensaments, he 
passejat a primera hora del matí pel jardí 
de Gordon Square i per davant d’algunes 
de les cases on van viure els Stephen, Lyt-
ton Strachey o el tot poderós John May-
nard Keynes. Les vegades que he estat a 
Londres sempre trie un hotel que és ben 
a prop d’aquest espai. Recordem que al 
districte estan moltes de les dependèn-
cies de la Universitat, la seua biblioteca 
i el meravellós British Museum. I en uns 
minuts et trobes en qualsevol d’aquests 
indrets. A més de la delícia que produeix 
perdre’s per aquest barri on les places i els 
jardins encara mantenen l’antiga elegància 
de quan es van construir. En un dels seus 
bancs, assegut, he deixat que em penetrés 
la pluja, molt tènue. Orlando s’ha apropat 
i m’ha recitat a cau d’orella: «El temps 
present i el temps passat/ Estan tal volta 
tots dos presents en el temps futur,/ I el 
temps futur contingut en el temps passat. 
Si tot el temps és eternament present/ Tot 
temps és irredimible.» No ho hauríem 
d’oblidar. 
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El coneixement del nostre passat, de 
la nostra història, és una de les qüestions 
que més ha fascinat els humans. Aquest 
interès no es limita únicament a l’origen 
de l’espècie humana i a les relacions amb 
altres espècies properes evolutivament com 
els neandertals, sinó que també abasta el 
nostre passat més recent. Ens encurioseix 
saber com eren els primers humans, on 
van aparèixer, què els va impulsar a ocu-
par els diferents continents, quines rutes 
migratòries van seguir, quines conquestes 
van provocar l’expansió d’alguns grups en 
detriment d’altres, quines barreges han 
tingut lloc, quina ha estat la història més re-
cent dels nostres avantpassats, fi ns arribar a 
qüestions genealògiques i familiars. Podem 
esbrinar aquest passat gràcies a l’esforç con-
junt de diverses disciplines científi ques com 
són la paleoantropologia, l’arqueologia, la 
història escrita i la lingüística comparada, 
entre altres.

Una de les disciplines que recentment 
ha aportat més informació sobre el passat de 
la nostra espècie és la genètica evolutiva. La 
genètica ens permet reconstruir la història, 

David Comas, professor d’antropologia a la Universitat 
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no només aquella que ha quedat registrada 
de forma escrita, sinó els esdeveniments 
passats des de l’origen dels humans. El 
mètode de reconstrucció de la història a 
partir de la genètica, en la seva forma més 
simple, és el següent: com més similars 
genèticament siguin dos individus, pobla-
cions o espècies actuals, més recent és el seu 
avantpassat comú. Aquest principi implica 
que les diferències genètiques s’acumulen al 
llarg del temps i, per tant, com més temps 
hagi passat des que dues entitats (individus, 
grups humans o espècies) es van separar, 
més gran és la diferència genètica entre elles. 
L’anàlisi genètica de les poblacions actuals 
ens permet rastrejar el passat fi ns a l’arrel 
més profunda dels nostres orígens. A més, 
també podem esbrinar quin ha estat l’im-
pacte genètic causat per les migracions i les 
barreges de poblacions humanes. Per tal de 
poder detectar aquesta empremta genètica 
cal que s’hagi barrejat un nombre impor-
tant d’individus de poblacions clarament 
diferenciades. Si es produeix una barreja 
de poblacions genèticament molt similars, 
aquesta mescla no causarà un canvi genètic 
substancial en la població resultant i no el 
podrem detectar. De la mateixa manera, si 
una població amb un gran nombre d’in-
dividus en rep pocs d’una altra població, 
la població barrejada serà genèticament 
indistingible de l’original.

La història a través del nostre genoma: 
el projecte Genographic

David Comas
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L’aproximació genètica aplicada a les 

poblacions humanes actuals ens ha per-
mès confi rmar, rebutjar o refi nar hipòtesis 
sobre el nostre passat aportades per altres 
disciplines científi ques. Hem pogut demos-
trar genèticament que la nostra espècie va 
sorgir a l’Àfrica fa uns 200.000 anys. Els 
avantpassats de tots els humans actuals eren 
un grup reduït d’individus que van anar 
diversifi cant-se i ocupant tot el continent 
africà al sud del Sàhara durant gairebé 
150.000 anys. Durant aquest llarg període 
cap individu de la nostra espècie no havia 
ocupat altre territori que no fos l’Àfrica sub-
sahariana. Això fa que la diversitat genètica 
de les poblacions africanes sigui més gran 
que la que observem fora d’aquest territori. 
Fa uns 60.000 anys, un grup d’individus 
que representava una petita fracció de la di-
versitat genètica humana va iniciar la co-
lonització de la resta dels continents. En 
un principi es va colonitzar la part meri-
dional d’Àsia fi ns arribar a Austràlia. En 
aquells temps, Austràlia es trobava unida 
a Nova Guinea i Tasmània degut al nivell 
inferior dels oceans, i separada de l’Àsia 
continental per uns cent quilòmetres de 
mar obert. L’arribada de la nostra espè-
cie a Austràlia és el primer testimoni de 
navegació a grans distàncies duta a terme 
pels humans. Posteriorment, fa aproxima-
dament uns 40.000 anys, els humans van 
colonitzar el continent europeu, habitat 
aleshores per una altra espècie d’homínids, 
els neandertals, que van acabar extingint-se. 
És sorprenent que els humans procedents 
d’Àfrica ocupessin un territori tan llunyà 
com Austràlia abans que Europa. Aquest 
retard en l’ocupació del territori europeu, 
va ser a causa de diversos factors, com ara les 
inhòspites condicions climàtiques d’Europa 
o, potser, la presència de grups neandertals 

més o menys organitzats. Finalment, la 
darrera gran regió continental en ser colo-
nitzada va ser el continent americà. Fa uns 
15.000 anys, un petit grup d’individus pro-
vinents de la part nord-oriental de Sibèria 
va travessar l’estret de Bering fi ns arribar 
al nord d’Amèrica des d’on es va ocupar el 
continent fi ns a l’extrem austral. Com a con-
seqüència d’aquesta recent colonització 
del continent americà i del fet que només 
un petit grup reduït d’individus dugué a 
terme aquesta ocupació, les poblacions 
natives americanes presenten una diversitat 
genètica molt reduïda comparades amb 
altres poblacions humanes, ja que no han 
tingut massa temps per acumular diferèn-
cies genètiques. 

 Malgrat el coneixement de la colonitza-
ció inicial de les grans regions continentals 
exposat anteriorment, encara desconeixem 
molts dels processos poblacionals més 
recents. Per exemple, en el cas d’Europa, 
les dades genètiques mostren que les pobla -
cions són molt homogènies, sense grans 
diferències excepte casos puntuals com els 
sami (lapons), els islandesos o els sards, que 
presenten una certa distinció a causa de 
processos de barreja amb altres poblacions 
o a llargs períodes d’aïllament. La relativa 
uniformitat genètica dels europeus és degu-
da a la colonització del continent, iniciada 
fa uns 40.000 anys durant el Paleolític 
Superior, i a posteriors migracions com 
l’expansió de l’agricultura i la ramaderia 
des d’Orient Mitjà durant el Neolític, fa 
uns 10.000 anys. Encara avui dia es des-
coneix si les poblacions europees actuals 
són descendents dels caçadors i recol·lec-
tors paleolítics, o bé si provenen dels agri -
cultors neolítics que van reemplaçar els 
antics habitants paleolítics. Les anàlisis de 
diferents marcadors genètics i llur inter-
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pretació aporten dades contradictòries, 
però la conclusió més versemblant és que 
les poblacions europees actuals són fruit de 
la barreja dels primers colonitzadors pale-
olítics amb els agricultors neolítics arribats 
més tardanament. Tanmateix, les dades 
disponibles actualment no ens permeten 
concretar quin percentatge d’aquests dos 
grups van ser avantpassats dels europeus 
actuals. Altres migracions posteriors, com 
l’extensió de l’imperi romà o l’ocupació 
islàmica de la península ibèrica, han deixat 
un remarcable impacte cultural a Europa, 
però el seu impacte genètic ha estat molt 
limitat, principalment a causa del baix 
nombre d’individus implicats en aquests 
processos migratoris.

Per poder esbrinar quina ha estat la 
història genètica de les poblacions humanes 
des del nostre origen fi ns a esdeveniments 
recents no prou coneguts, va sorgir el pro-
jecte Genographic. El projecte Genogra-
phic és una iniciativa internacional impul-
sada per la National Geographic Society, 
IBM i la Waitt Family Foundation sota 
la direcció del genetista americà Spencer 
Wells. L’objectiu del projecte és reconstruir 
la història de la nostra espècie mitjançant 
l’anàlisi de marcadors genètics en indivi-
dus de poblacions natives actuals de tot el 
planeta. És el projecte internacional amb 
fi nalitat antropològica de més amplitud 
desenvolupat fi ns el moment. El nombrós 
equip humà, la quantitat de marcadors 
genètics analitzats, i els nombrosos indivi-
dus (uns 100.000) que es pretén estudiar 
fan que projecte tingui una magnitud no 
assolida anteriorment.

Com a conseqüència del nostre origen 
recent, els humans no hem acumulat gaires 
canvis i això fa que siguem molt similars 
genèticament els uns als altres. Si triem 

dues persones del planeta a l’atzar, com a 
mitjana obtindrem un 0,1 % de diferències 
en el seu genoma. Aquesta baixa diversitat 
fa que dins el projecte Genographic s’hagin 
escollit les regions del genoma més infor-
matives per detectar diferències entre els 
individus. Les dues regions escollides són 
el DNA mitocondrial i el cromosoma Y, 
que s’hereten exclusivament de la mare o 
del pare. El DNA mitocondrial és una mo-
lècula que es troba situada en uns orgànuls 
cel·lulars anomenats mitocòndries i que 
s’hereten exclusivament per via materna, és 
a dir, passen de les dones als descendents. 
D’altra banda, el cromosoma Y determina 
el sexe en humans ja que fa que els porta-
dors d’aquest cromosoma siguin individus 
masculins, i per tant s’hereta exclusivament 
de pares a fi lls. Actualment, gràcies a l’esforç 
desenvolupat per un gran nombre de grups 
de recerca, disposem d’un coneixement 
molt exhaustiu d’aquestes dues regions, de 
quines variants hi existeixen i de com s’hi 
han anat acumulant canvis, mutacions. 
Aquests canvis que s’han generat d’ençà de 
la colonització dels continents ens perme-
ten rastrejar quins han estat els moviments 
i les migracions humanes més recents mit-
jançant el projecte Genographic.

Per tal d’assolir aquests ambiciosos ob-
jectius científi cs, el projecte Genographic 
s’estructura en tres seccions clarament di-
ferenciades però íntimament relacionades: 
la participació pública, el projecte científi c 
i la fundació Legacy Fund. El subprojecte 
públic permet a tots aquells individus que 
hi vulguin participar conèixer detalls del 
seu passat genètic. Mitjançant l’accés a una 
pàgina web, tothom qui ho vulgui pot sol-
licitar un estoig amb un raspall i uns vials 
per tal de recollir una mostra del seu raspat 
bucal. Aquests vials s’envien a un laboratori 
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geogràfi ca que comprèn les antigues repú-
bliques soviètiques), el subcontinent indi, 
l’est asiàtic, Austràlia i les illes del Pacífi c, 
Amèrica del nord, i Amèrica del sud. L’anà-
lisi d’aquestes mostres permetrà esbrinar 
les migracions o barreges de poblacions 
pretèrites gràcies a l’estudi de la diversitat 
genètica actual. Aquest subprojecte científi c 
és rellevant per la seva magnitud, ja que és 
el primer cop que s’analitza un nombre tan 
exhaustiu d’individus, i pels criteris d’es -
tandardització, perquè s’analitzen les ma-
teixes regions genòmiques de tots ells. Fi -
nalment, el projecte Genographic ha con-
cebut un tercer subprojecte, la fundació 
Legacy Fund, que fi nançarà projectes per 
a la preservació de les cultures natives i 
tradicionals, participin o no en el projecte 
científi c. Aquest subprojecte esperona i dó-
na suport a iniciatives educatives, fomenta 
la conservació d’aspectes culturals i la pre-
servació de llengües en perill d’extinció.

Avui en dia podem aclarir algunes hipò-
tesis sobre el nostre passat a partir de les pe-
tites diferències que existeixen entre les po-
blacions actuals. En un futur proper, grà-
cies a les eines genètiques i a projectes com 
Genographic, podrem escriure amb gran 
precisió quin ha estat el nostre passat. 

on es fan les anàlisis genètiques. S’estudien 
el DNA mitocondrial i el cromosoma Y i 
al cap de poques setmanes l’individu rep 
la informació sobre l’origen geogràfi c dels 
canvis detectats en el seu genoma. Aquesta 
anàlisi comporta una aportació econòmica 
que ha d’abonar el participant i que serveix 
per sufragar les diverses parts del projecte 
Genographic. El projecte públic té un gran 
interès per a l’individu participant, però 
aquestes mostres no són representatives de 
la diversitat geogràfi ca mundial. Malau-
radament no tots els individus, especial-
ment poblacions natives de determinats 
continents, tenen els mateixos recursos eco -
nòmics i accessibilitat a Internet. Per aquest 
motiu, el projecte Genographic disposa 
del subprojecte científi c on els investiga-
dors cerquen activament voluntaris que 
representin totes les poblacions natives 
del planeta. L’objectiu és recollir mostres 
biològiques (de sang o de saliva) d’unes 
100.000 persones de tot el món i analit-
zar-ne la diversitat genètica. Per organitzar 
aquest exhaustiu mostratge, diversos grups 
de recerca lideren la recollida i les anàlisis 
de les mostres en nou regions geogràfi ques: 
l’Àfrica subsahariana, Orient Mitjà i el 
nord d’Àfrica, Europa, nord d’Àsia (la zona 
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És quan comparo 
que hi veig clar

Juan de Sola Llovet

Carrers de frontera. Passatges de la cultura 
alemanya a la cultura catalana (vol. I)
Edició a cura d’Arnau Pons i Simona 
Škrabec
466 pp., 2007, Institut Ramon Llull, 
Barcelona

No deixa de sorprendre que, entre l’allau 
de novetats que la indústria cultural aboca 
cada dia a les taules dels esforçats llibreters, 
entre la munió de llibres, estudis i artefactes 
més o menys literaris que copen les pàgines 
de cultura dels diaris, els blogs o d’altres 
suports més volàtils –com ara el rumor o el 
xafardeig, tant li fa: la patent de cors esdevé 
càtedra–, no deixa de sorprendre, diem, 
que sigui un llibre dels anomenats institu-
cionals el que provoqui en el lector aquella 
sensació nabokoviana d’un estremiment a 
l’espinada, refl ex corporal inequívoc que 
el llibre que tenim a les mans és un llibre 
important.

Després de llegir de cap a cap aquest 
meravellós primer volum de Carrers de 
frontera, a cura d’Arnau Pons i de Simona 
Škrabec, a un li sobrevenen dues sensacions: 
d’una banda, té la impressió d’haver assis-
tit al desplegament d’una cultura i d’una 

literatura, les catalanes, que reclamen amb 
justícia i bona lletra allò que, abans del 
17 de juliol de l’any 1936, els pertocava 
de ple dret: la inserció dins del teixit (el 
context) de la literatura europea després de 
Goethe; de l’altra, la memòria li fa present 
la lectura d’un altre llibre que, sense saber-
ne potser els dos curadors de llur existèn-
cia, podria ser el refl ex o el llampec inicial 
d’aquesta proposta bibliogràfi ca.

Anem a pams. L’any 1940, iniciada la 
Segona Guerra Mundial i cimentades ja 
les bases d’una barbàrie com mai no ha 
conegut la història de la humanitat, l’edi-
torial de Samuel Fischer, aleshores amb seu 
encara a Berlín, publicava en dos volums 
una antologia de les lletres alemanyes a 
càrrec d’Oskar Loerke: Deutscher Geist. Ein 
Lesebuch aus zwei Jahrhunderten (‘L’esperit 
alemany. Una antologia de dos segles’), 
que incloïa presentacions i textos, entre 
d’altres, de Winckelmann, Lessing, Kant, 
Matthias Claudius, Hegel, Schiller, Go-
ethe, Jean Paul, Schleiermacher, Novalis, 
Kleist, Runge, Eichendorff, Bismarck, 
Hebbel, Nietzsche, Max Weber i Paul Ern-
st. Tot i que els temps que corrien no eren 
precisament amables amb l’esperit ni amb 
la lletra, el llibre de Loerke, poeta i crític 
expressionista que es guanyava, com tants 
altres, les garrofes fent d’editor de textos 
d’altri, va assolir un èxit fulminant: la gent, 
en plena desfeta de la civilització, va córrer 
a les llibreries a proveir-se d’un exemplar. 
(Ja és ben cert que la lletra, llevat de la 
mort, consola de gairebé tots els mals.) 
No és sobrer assenyalar que la resposta 
popular va ser fruit del boca-orella, més 
que no pas de ressenyes elogioses, perquè 
el 1933 Loerke, com tantes ànimes inde-
pendents, Einzelgänger de la cultura, havia 
estat expulsat de l’Acadèmia Prussiana 
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de les Arts per motius polítics. Després 
que el regim nazi prohibís els seus escrits, 
Loerke va retirar-se a Frohnau, un barri 
al nord de Berlín, on va morir el 1941, a 
56 anys, com un dels representants més 
conspicus del que va anomenar-se l’«emi-
gració interior».

Tot i que el Ministeri de Propaganda va 
considerar-la un «llibre de la resistència», 
l’antologia bastida per Loerke, la primera 
edició de la qual arribava a la fal·lera de 
1.743 pàgines, va reeditar-se l’any 1942, i 
l’any 1953, un jove Peter Suhrkamp va en-
carregar-se d’ampliar la nòmina d’autors, 
va afegir-hi un epíleg i va assolir la fi ta de 
les 2.000 pàgines. Des d’aleshores, el llibre 
s’ha reeditat constantment, i no hi ha a 
Alemanya biblioteca d’home o de dona de 
lletres que no el tingui en un lloc distingit 
i a l’abast.

Però tornem a Catalunya. Si bé és cert 
que el propòsit inicial de Carrers de frontera 
és un altre –«mostrar les diverses infl uències 
que la cultura alemanya ha exercit en la 
cultura catalana durant els segles XIX i XX i 
en tots els àmbits de la lletra», escriuen Pons 
i Škrabec a l’obertura del llibre–, no ho és 
menys que, a força d’ensenyar-nos com una 
cultura es refl ecteix o s’emmiralla en l’altra, 
se’ns fan visibles (més encara) quins han 
estats els camins que han marcat les lletres 
i els corrents de pensament de Catalunya 
des que, per posar dues dates, Maragall lle -
geix i tradueix Goethe, i Pi i Margall estu-
dia i difon, adaptats a les necessitats de la 
realitat social catalana, els principis fona-
mentals de la fi losofi a de Hegel. 

Sigui com sigui –ja deia René Wellek 
que la datació, com la delimitació dels 
moviments literaris, no era més que una 
necessitat epistemològica–, el primer vo-
lum de Carrers de frontera (el segon volum, 

més centrat en la recepció a Alemanya de 
la cultura i els autors de parla catalana, 
veurà la llum després de l’estiu) és tot un 
esdeveniment editorial. La nòmina de 
contribuïdors és aclaparadora, com també 
ho són els motius dels diversos textos: una 
radiografi a completa i exhaustiva de què ha 
estat la cultura catalana d’infl uència alema-
nya en els últims dos segles, de la poesia a la 
novel·la, del teatre a l’arquitectura, passant 
per la ciència, la música, les arts plàstiques, 
el cinema i els moviments sindicals. Costa 
de trobar un llibre d’aquesta mena, una 
enciclopèdia tan completa i succinta alhora, 
tan ben concebuda i editada, i il·lustrada a 
més generosament i equilibrada, amb foto-
grafi es de l’època, cobertes de llibres, retalls 
de premsa, obra gràfi ca i retrats de diverses 
personalitats; un llibre que dóna gust de te-
nir a les mans, que esperona a continuar 
aprenent, llegint, estudiant, i que –cosa 
rara, estranyíssima en obres d’aquest tipus– 
convida a la relectura com si es tractés d’una 
d’aquelles peces rodones que, de tant en 
tant, ens dóna la crítica literària.

(Si no fos perquè el llibre es limita a les 
relacions –als passatges– entre els àmbits 
de parla alemanya i catalana a propòsit de 
les fi gures més representatives i emblemà-
tiques, bé podríem afi rmar, sense temor a 
dir-la grossa, que és la història de la litera-
tura i de la cultura catalanes més moderna, 
expansiva i clarivident –la qual cosa no vol 
dir esmolada, ja ens entenem– que s’ha 
escrit en els darrers vint anys, que no és 
cap minúcia.)

Destacar, d’entre les prop de quatre-
centes setanta pàgines, alguna contribució 
en particular fóra una injustícia, perquè 
suposaria no esmentar molts assaigs in-
estimables i caure, per tant, en una mena 
de crítica de la crítica o, si es vol, en una 
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antologia de la antologia, un exercici fan-
tàstic, sens dubte, i també maièutic, però 
que, dut a l’extrem, acabaria dissipant-se en 
una reducció a l’absurd. Farem més aviat 
al revés: si, no fa gaire, un crític alemany 
escrivia de la novel·la d’un autor barceloní 
que es tractava d’un llibre «remarcable, 
perquè rara vegada es topa amb un llibre 
de 395 pàgines al qual li’n sobren 395», 
de Carrers de frontera podem dir-ne justa-
ment el contrari: que es ben difícil trobar 
un llibre de 466 pàgines al qual, per no so-
brar-li, no li sobra ni una coma.

El que fa d’aquest llibre una proposta 
enormement interessant és l’exercici de li-
teratura comparada i de crítica de la cultura 
que conté en cadascun dels seus apartats. 
Els enfocaments són molt diversos, tots els 
corrents s’hi veuen representats; tan aviat hi 
ha textos que aborden la literatura catalana 
d’una manera sincrònica com d’altres que 
ho fan diacrònicament, tan aviat trobem 
un exercici de fi lologia clàssica, com una 
refl exió sobre la necessitat d’una crítica 
realment crítica, és a dir, d’una crítica de 
debò crítica. Perquè vet aquí, en el fons, 
la primera ventada que sembla alenar en 
aquest volum: la creació literària d’un país 
pot tenir alts i baixos –l’excel·lència lite-
rària al llarg de tots els segles sembla, vista 
avui dia, exclusiva només de França i dels 
països anglòfons; ni tan sols a Alemanya 
han estat fecunds tots els segles–, però el 
que mai, en cap cas, pot pretendre una 
literatura és no disposar d’una crítica rigo-
rosa, perspicaç, assabentada i justa, d’una 
crítica, en suma, de volada. (Si ens atenim 
a la qualitat de les aportacions a aquest 
volum col·lectiu, no hem de patir: la crítica 
catalana del segle XXI gaudeix d’una salut 
de ferro, com la literatura catalana dels 
segles XIX i XX.)

El segon element que ve a constatar 
Carrers de frontera és que, ben mirat, no 
hi ha cap literatura que sigui nacional. 
Quan el 31 de gener de 1827 Goethe 
deia a Eckermann: «M’agrada donar una 
ullada al que fan les literatures estrangeres, 
i esperono a tothom a que faci el mateix. 
Avui dia el concepte de literatura nacional 
no té gaire sentit. Ha arribat l’època de la 
literatura universal, i cal que tots fem per 
manera que s’acceleri el seu adveniment. 
Però en la nostra valoració d’allò estranger 
no hem de convertir res del que ens sigui 
estrany en motiu exclusiu de la nostra 
admiració i erigir-ho en un model únic», 
no volia dir només que la cosa havia de 
canviar: en el fons, potser d’una manera 
no massa conscient, Goethe tocava una de 
les fi bres de la història literària, i remarcava 
un fet que, per molt que ell cregués que 
podia dirigir-se, i encara que fos eclipsat 
per l’eclosió dels nacionalismes d’arrels 
romàntiques, avançava motu proprio i venia 
de lluny: la Literatura era (i és) una entitat 
autònoma feta d’elements diversos, una 
mena d’univers que s’expandeix i es contrau 
segons les èpoques, que es fa a si mateixa i 
que si coneix alguna frontera és només per 
traspassar-la, on la distància que separa 
deu segles –o dues ciutats com Hamburg 
i Barcelona– és de vegades més petita que 
l’abisme que hi ha, posem per cas, entre 
Gelida i Sanaüja. 

Que les tradicions literàries es troben 
estretament vinculades les unes a les altres, 
que la imbricació d’un text en el teixit 
general de la literatura no és només fruit 
d’una concepció teòrica i ambiciosa del 
fet literari, sinó també una condició ne-
cessària per entendre i integrar aquest text 
en el tot que anomenem literatura, ens ho 
mostra, per exemple, la universalitat de 
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les obres de Guilhem d’Aquitània, Pero 
Meogo o Walther von der Vogelweide, o 
la relació dialèctica que s’estableix entre 
un poema de Guillem de Berguedà, uns 
versos de Cavalcanti, un sonet de Petrarca, 
els versos d’Ausiàs March i el cèlebres so-
nets XVIII i CXXX de Shakespeare. O, com 
ens ensenya aquest llibre, entre Goethe i 
Maragall. O Hölderlin i Riba. O Rilke i 
Vinyoli. O Ferrater i Goethe i Hölderlin 
i Rilke i Kafka.

Aquesta relació que s’estableix entre 
dues tradicions o èpoques diferents, aquest 
diàleg intercultural, seria del tot impossible 
sense la fi gura dels traductors, que són els 
qui, al capdavall, aplanen el camí perquè 
Goethe pugui parlar d’una Weltliteratur. 
Aquests homes i dones que malden –so-
vint a l’ombra i quasi en secret– per fer 
entenedores les paraules escrites en una 
altra llengua o en una altra època són els 
vertaders missatgers de la cultura, els au-
tèntics paladins de la universalitat, els qui 
fan que les Elegies de Duino, la Divina 
Comèdia o els poemes de Kavafi s formin 
part, avui dia, també, a la seva manera, de 
la literatura catalana. Si al principi va ser la 
paraula, després devia ser la paraula tra-
duïda. 

De la mateixa manera que l’antologia 
de Loerke de què parlàvem en començar 
és un punt de referència ineludible de la 
història de la literatura i la cultura ale-
manyes, així està cridat aquest Carrers de 
frontera a ser una obra de lectura i de con-
sulta obligada per a tot aquell que tingui 
interès per les lletres catalanes. A l’espe-
ra de l’aparició del segon volum i de la 
traducció a l’alemany d’aquest primer, 
només cal desitjar una cosa: que l’Institut 
Ramon Llull tingui la bondat de fer el ma -
teix amb les cultures de parla anglesa, 

francesa i italiana (i fi ns i tot amb la rus-
sa!), de manera que, a força de mirar la 
nostra literatura pel cristall d’augment 
d’una altra, puguem abastar d’una vegada 
la magnitud, o, millor, la vastitud de la 
nostra tradició literària.

Avui, quan ja fa vora dos anys que més 
d’un es preguntava des de la seva columna 
d’ivori de què servien tants esforços per 
promocionar la llengua i la cultura cata-
lanes a la Fira del Llibre de Frankfurt de 
2007; quan més d’un sastre s’esquinçava 
les vestidures i es preguntava amb impa-
ciència quins en serien els fruits, sembla 
el moment de respondre que, a banda dels 
contractes de traducció d’obres d’autors 
catalans contemporanis –que, ben mirat, 
és una qüestió més mercantil que no estric-
tament literària, més pròpia de la indústria 
que no pas del cànon–, s’ha aconseguit, 
en certa manera, ressituar dins el mapa 
d’Europa una de les cultures més singulars 
i universals, i, de retruc, que bona part 
del planeta tingués notícia d’una tradició 
literària que, malgrat les seves crisis i els 
segles de foscor, arriba amb una empenta 
admirable, de moment, fi ns a l’últim terç 
del segle XX.

Com deia Walter Benjamin, «només 
les imatges dialèctiques són imatges his-
tòriques de debò, és a dir, no arcaiques». 
Aquests Carrers de frontera en són una bona 
mostra. 
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Emili Gómez
Nadal
o el valencianisme
ponderat

Adolf Beltran

Emili Gómez Nadal: diaris i records
Edició a cura d’Antonio Gómez Andrés i  
Francesc Pérez Moragón
432 pp., 2008, Càtedra Joan Fuster-Pu-
blicacions de la Universitat de València, 
València

Era un text que, en sectors minoritaris, 
però qualificats, del valencianisme dels 
anys vuitanta, es comentava amb una certa 
admiració. El llibre, publicat per l’editorial 
L’Estel amb un pròleg de Manuel Sanchis 
Guarner el 1972, exactament deu anys 
després de l’assaig «fundacional» de Joan 
Fuster Nosaltres els valencians, plantejava 
la qüestió nacional amb una ponderació 
que, sense impugnar les tesis essencials de 
l’aportació fusteriana, en matisava molts 
dels aspectes més contundents i progra-
màtics, sobretot a l’hora de concretar en la 
vida quotidiana, és a dir, en la mentalitat 
de la societat, els conceptes identitaris més 
problemàtics. El País Valencià i els altres, 
llegit en el clima exacerbat de la batalla 
política i civil que es va desencadenar en 
els primers compassos de la democràcia i 
la recuperació de l’autogovern, aportava 
uns efectes «balsàmics» a les cabòries que 
en els valencians més conscients generava 

aleshores el xoc diari amb la realitat d’una 
ofensiva anticatalanista de gran virulència. 
Podríem dir que aquell text nodria les in-
quietuds valencianistes d’un reconfortant 
«sentit comú».

El més curiós de tot, no obstant això, 
és que l’autor, Emili Gómez Nadal (1907- 
1993), era un exiliat que, des que abandonà 
la península amb la derrota de la República, 
no havia tornat a viure a la seua València 
natal. «Tot ço que hom troba, llegint Las 
Provincias i l’altra premsa que ve d’allí, 
confi rma el sentiment, tants anys viu, de 
la impossibilitat d’adaptar-se a la migra-
desa d’aquella vida. Ara, quan fa més de 
quaranta anys. Mig segle ja que hom cons-
tatà la paradoxa d’un nacionalista que sent 
com a insuportable el fet de viure al seu 
País», escrivia molt expressivament Gómez 
Nadal l’any 1977 a la localitat occitana de 
València d’Agen, on vivia ja jubilat, en una 
de les anotacions dels seus diaris que ara 
publica, recollits en un esplèndid volum, 
la Universitat de València.

No són poques les mostres que Gómez 
Nadal dóna en els seus diaris d’una actitud 
de permanent «devoció» per la vicissitud 
col·lectiva dels valencians, que no pot de-
fugir l’angoixa, quan no la irritació, davant 
la possibilitat que la voràgine politicosocial 
puga endur-se per davant les expectatives 
més favorables d’un moviment nacionalista 
valencià massa ingenu en la seua radicalitat. 
De fet, aquesta aprensió davant el perill que 
el valencianisme caigués en la marginalitat 
amera les constants al·lusions al País Valen-
cià i als esdeveniments que s’hi produeixen i 
ajuda a perfi lar una de les personalitats intel-
lectuals valencianes més interessants, i més 
desconegudes, del segle XX. La personalitat 
d’un home de biografi a marcada per l’acti-
visme polític –primer al seu país i després a 



188
la França de la resistència contra els nazis i, 
més enllà, en les organitzacions d’un Partit 
Comunista del qual s’acabaria allunyant–, 
que, ja de tornada, defuig el protagonisme i 
l’acció fi ns al punt que pretén fer-se oblidar. 
«Està ben clar que mai més retornaré al País, 
i menys encara per a “fi gurar”», confessa en 
un moment determinat.

Emili Gómez Nadal. Diaris i records, del 
qual són editors Francesc Pérez i Moragón i 
el fi ll de l’autor, Antonio Gómez Andrés, és 
un llibre important, que planteja perspec-
tives noves sobre la generació valencianista 
dels anys trenta i la seua maduresa teòrica 
i doctrinal. S’hi recullen només onze anys 
d’una escriptura quotidiana més extensa, 
que segurament va iniciar-se el 1943. Un 
període relativament breu perquè els qua-
derns que s’han pogut rescatar –probable-
ment, com explica el seu fi ll, perquè Gómez 
Nadal acaba prenent la decisió que no es pu -
blicaren– corresponen al període que va de 
setembre del 1977 a desembre del 1988, 
quan les anotacions s’interrompen sobta-
dament. El material, però, és sufi cient, fi ns 
i tot en alguns moments fascinant, com a 
testimoniatge sobre la nostra història recent 
i, més concretament, sobre el naixement del 
nacionalisme valencià modern en un procés 
de recuperació cultural i lingüística paral·lel 
al de Catalunya i les Balears.

Gómez Nadal, germà per part de pare 
de l’empresari i bibliòfi l Nicolau Primitiu 
Gómez Serrano, pareixia destinat, en els 
anys de la República, a una carrera brillant 
d’historiador. Partidari d’una universitat 
que actualitzés els seus criteris i connectés 
amb les exigències del seu país i de la seua 
societat, va prendre part en algunes de les 
iniciatives més rellevants del valencianisme 
republicà, com ara Acció Cultural Valen-
ciana i l’Agrupació Valencianista Republi-

cana, les revistes Acció Valenciana, El Camí, 
Nueva Cultura i, més marginalment, La 
República de les Lletres, o l’impuls a l’acord 
ortogràfi c que es va plasmar en les Normes 
de Castelló de l’any 1932. Protagonista 
d’una relativament famosa polèmica amb 
Joaquim Reig a propòsit d’un article seu 
sobre «la mort del liberalisme», evolucionà 
cap a posicions marxistes i acabà militant al 
PCE. Després de treballar en alguns càrrecs 
de l’administració republicana, s’exilià a 
França en acabar la guerra civil i s’encarregà 
de reorganitzar el PCE a la zona ocupada 
pels nazis, on va desplegar un intens acti-
visme de resistència. Intèrpret i traductor al 
sindicat Confédération Generale du Travail 
(CGT), una vegada es produí la victòria 
aliada, abandonà París i la vida cultural i 
política que això implicava i es traslladà a 
València d’Agen quan li va arribar la jubila-
ció, a començament de la dècada de 1970. 
Mai no va perdre de vista el País Valencià. 
I això li atorgà una qualitat d’observador 
privilegiat que ara, aquest llibre, revela en 
tota la seua magnitud.

En efecte, fi ns ara s’havien publicat el 
seu llibre El País Valencià i els altres i un 
volum antològic d’articles dels anys trenta 
(que incloïa també l’assaig de 1972) que va 
editar la Institució Valenciana d’Estudis i 
Investigació (IVEI) l’any 1990, precisament 
dins la «Biblioteca d’Autors Valencians» 
que dirigia Joan Fuster. Els diaris que ara 
veuen la llum, acompanyats d’una extensa 
entrevista que li van fer l’any 1980 Francesc 
Pérez i Moragón i Manuel Aznar Soler, de 
la qual només s’havia publicat un fragment 
a la revista Trellat, així com d’una detallada 
introducció a cura de Pérez i Moragón i del 
testimoniatge del fi ll, revelen un panorama 
intel·lectual i existencial ple de matisos.

Emili Gómez Nadal aboca en els diaris 
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les seues preocupacions personals, comenta 
aspectes culturals, amb especial interès pel 
cinema, una de les seues principals afi cions, 
i anota i considera esdeveniments de la po-
lítica internacional, molt singularment, 
aquells que fan referència a l’esquerra es-
panyola i francesa, i a les polèmiques al vol-
tant del comunisme, com la que protago-
nitzà Jorge Semprún, a qui retreu la seua 
dissidència en la plaça pública («Quan hi ha 
divorci, i u l’ha viscut abans que ell, hom 
se’n va en silenci», apunta). Hi apareixen 
referències molt constants al País Valencià, 
l’actualitat del qual segueix àvidament a 
través de periòdics, llibres i revistes, i tam-
bé per la correspondència que manté amb 
amics de la seua època, com Adolf Pizcueta 
o Ricard Blasco. «No crec que hi haja qui 
em guanye en fi delitat i adhesió al principi 
de la unitat de totes les terres i gents de la 
nostra nació, però una cosa és l’especulació 
intel·lectual i una altra l’acció concreta i 
fecunda de cara al poble», escriu, en refe-
rència a un assumpte que resulta recurrent 
en les seues refl exions.

La fermesa en la defensa dels criteris 
fonamentals (Gómez Nadal té molt clara 
la unitat del que anomena ètnia, que és la 
personalitat nacional compartida amb ca-
talans i balears, però defensa al seu torn un 
policentrisme, tant lingüístic com polític, 
que respecte les varietats morfològiques de 
l’idioma comú i no pretenga aplanar el camí 
prescindint de l’arrelat sentiment de valen-
cianitat) conviu, en la seua concepció del 
nacionalisme amb una prevenció instintiva 
davant el que qualifi ca com maximalismes. 

De la seua lucidesa política general dóna 
fe, per exemple, aquesta refl exió de l’època 
de la transició: «I ara que les Corts han vo-
tat a Madrid, divendres, la nova amnistia, 
caldrà que tothom tinga el coratge cívic de 

lluitar contra el terrorisme que no es de-
sarme, i no solament contra el dels «ultra», 
sinó contra els dits d’esquerra, compresa 
l’ETA, que esdevé una aberració ideològica 
sense res a veure amb el fet nacional.» 

Sorprèn al lector la intensitat amb què 
l’exiliat viu les peripècies del seu país, 
que més d’una vegada el porten a exclamar 
«pobra València», però que també el porten a 
expressar una frustració quasi fusteriana per 
la deriva de les coses: «Tot recomença i vora 
mig segle en arrere eren la DRV i el PURA, 
ara la UCD i el PSOE, i el resultat idèntic, 
és a dir, sucursalisme provincià, àdhuc si 
el régimen pre-autonómico és concedit dins 
d’unes setmanes. I com abans, el moviment 
nacionalista romandrà un fenomen minori-
tari, literalment marginal, encara que haja 
marcat un progrés, en quantitat i en qualitat, 
respecte a ço que hom visqué entre 30 i 36. 
I és per tot això que, cada dia un poc més, 
hom se sent esdevindre estrany a allò que 
puga ser en el futur el destí me diocre del 
País.» I sorprèn, dins el to general d’un home 
progressivament deprimit per la vellesa i els 
problemes de salut, el compromís perma-
nent amb els afers del món: «L’augment cons-
tant del preu del petroli que amenaça d’asfí-
xia els països industrials és, del gran viratge 
de 1973 fi ns avui, un xantatge que té per 
objectiu l’isolament d’Israel i el seu abandó 
pel món occidental, premissa de la seua 
destrucció. Europa estaria segurament dis-
posada, però és més que dubtós que aqueix 
esperit suïcida guanye mai els USA.»

Si l’escriptura memorialística, íntima, 
de Gómez Nadal aporta una quantitat im -
pagable de detalls, consideracions i comen-
taris sobre la societat valenciana vista per 
algú que l’estima amb una dolorosa clari-
vidència, l’entrevista que inclou el volum 
sistematitza aspectes del seu pensament que 
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Traducció d’Isabel Margelí
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Joan Ramon Resina va obrir el cicle de 
refl exió sobre l’espai que ocupen els llibres 
d’assaig qüestionant el model de Barcelona. 

completen el retrat d’un intel·lectual amb 
un discurs d’una consistència insòlita per al 
seu temps. «Ja he dit en alguna ocasió que 
no s’havia de donar un caràcter ideològic, 
extremat, al nacionalisme», adverteix, de 
bon començament, en resposta a la pregun-
ta que li fan Pérez i Moragón i Aznar Soler 
sobre la frase de Lenin, citada per Hobs-
bawm, advertint que no s’havia de «tenyir 
de roig» el nacionalisme. Però precisa, tot 
seguit, aquesta afi rmació i explica: «No crec 
que tinguen a veure res el nacionalisme i 
el moderantisme. Encara que s’haja dit a 
sovint que el nacionalisme sempre, d’una 
manera general, és reaccionari, que el na-
cionalisme no pot ser més que moderat». I 
continua desenvolupant la seua refl exió: «la 
gran difi cultat dels moviments nacionals, 
de la creació de la consciència nacional 
quan no ha estat elaborada, consisteix en 
el fet que això suposa una certa presa de 
posició cultural, i és natural que siguen les 
burgesies, que tenen l’avantatge de poder-se 
cultivar, les que han tingut la consciència; 
perquè això suposa una lectura històrica, 
un coneixement del passat, una consciència 
cultural. I això, en les masses explotades, 
és molt més difícil d’adquirir. I en aquest 
sentit es pot dir que sempre l’origen és bur-
gés, però no que un moviment nacional, so -
bretot minoritari, oprimit, no represente 
una cosa revolucionària, d’emancipació i 
que pot ajudar a tots els sectors socials.»

A partir d’aquest punt, Gómez Nadal 
apunta a la «instrucció popular» i la cul-
tura de masses com a elements d’infl exió 
en l’aparició del nacionalisme en el món 
modern. És aquesta una idea que encara 
no havia fet fortuna entre els estudiosos, 
però que s’incorporaria a l’intens debat 
intel·lectual sobre el fenomen nacionalista 
de les últimes dècades del segle XX. L’en-

trevista s’endinsa després en els records de 
la seua formació política i cultural, en un 
extens repàs a l’ambient del valencianisme 
dels anys trenta, de la guerra civil, del PCE, 
i aborda, com és lògic, la situació política 
del País Valencià l’any 1980, moment 
en què es produeix la conversa... «He de 
reconéixer –conclou– que si des del punt 
de vista intel·lectual, de la joventut, de la 
Universitat, de tot el que és cultura, hi ha 
progressos immensos, en referència als anys 
30, des del punt de vista polític, crec que 
estem tan mal com estàvem en el temps de 
don Sigfrido Blasco. I crec que no tinc res 
més que afegir a això.» 
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un Poeta. Eduardo Mendoza va conduir els 
càmeres al Liceu, Jaume Cabré els va ense-
nyar els palaus del barri gòtic, Sergi Pàmies 
–es veu que ho fa sempre– va convidar els 
periodistes alemanys al bar d’uns dels hotels 
més luxosos de Passeig de Gràcia. Quim 
Monzó es va plantar a la Rambla, enmig 
de turistes i postals. Eduard Escofet va 
mostrar com el teixit industrial de les naus 
abandonades s’omple amb la poesia sonora. 
Només Maria Barbal se’n va anar als mar-
ges, al carrer Bolívia dels emigrants i a les 
parades dels gitanos del mercat. I va ser ella, 
l’única també, qui els va mostrar les fosses 
de Montjuïc. L’ocasió més important que 
ha tingut la literatura catalana de mostrar-
se davant de l’àmbit internacional, en una 
cadena de tanta referència com és aquesta 
franco-alemanya, va anar d’un trist que el 
país apareix fl otant dins dels seus mites, 
el país sencer reduït a una sola ciutat sense 
cap passat. Té raó Joan Ramon Resina, 
el model de Barcelona s’havia de treure a 
debat. «Hi ha capes de calç sobre els ossos i 
els signes», dirà en l’última sessió del cicle, 
Perejaume. És per això que el paper sembla 
tan blanc.

Els temps moderns, segons Todorov, ens 
han portat la concepció de l’obra d’art en 
què l’artista creador es compara amb Déu 
creador. L’autor és qui engendra conjunts 
coherents, tancats en ells mateixos. El que 
valorem és la coherència de la seva creació 
i no pas la correspondència amb la realitat 
de més enllà del seu microcosmos imperme-
able. Però ara la literatura està amenaçada 
precisament a causa d’aquest aïllament.

El germen del concepte de l’art pour l’art 
el trobem per primera vegada a Laokoon 
de Lessing, aclareix Todorov. Però Lessing 
no posa pas les arts en un sol sac, sinó que 

La seva intervenció inaugurava el debat, 
organitzat pel KRTU i l’editorial Galàxia 
Gutenberg / Cercle de Lectors i coordinat 
per Xavier Antich i Manuel Guerrero, que 
es va allargar durant tot el mes de novembre 
de 2007. Les intervencions s’han recopilat 
ara en un volum editat per Cinta Massip. 
Molts dels participants són alhora també 
autors que enceten una nova col·lecció 
d’assaig de Galàxia Gutenberg. Tzvetan 
Todorov, Perejaume, Dora Ashton, Maria 
Josepa Balsach i el ja esmentat Joan Ramon 
Resina són els primers noms que han sortit 
amb el nou segell. És a dir que estem davant 
d’una coordinada i ben executada campa-
nya de promoció que ha permès confrontar 
opinions ben diverses i ens ha regalat mol-
tes hores de lectura en català. De tots els 
possibles punts de vista que han il·luminat 
aquesta refl exió col·lectiva, em proposo de 
resseguir el fi l que li va ser reservat en el 
debat a la literatura pròpiament dita. 

El model de Barcelona està emmarcat 
per l’exposició universal de Montjuïc, els 
Jocs Olímpics i el Fòrum de les Cultures, 
tres grans esdeveniments que han marcat 
l’auge i el declivi d’aquesta ciutat. Amb el 
Fòrum, diu Resina, el model s’ha esgotat. 
Barcelona des dels Jocs no ha hostatjat cap 
esdeveniment mundialment rellevant. I 
Frankfurt 2007, què? Aquesta fi ra va su-
posar, em sembla, una continuació d’aquell 
projecte col·lectiu que ha confi at als poetes 
la cohesió del país. A la cadena Arte es va 
emetre els dies de la Fira de Frankfurt 
un programa sobre la literatura catalana. 
Teresa Solana va citar l’entrevistador a la 
pastisseria Foix. Els marron glacé que s’hi 
venen, però, tenen a veure exclusivament 
amb la trama d’una de les seves novel·les. 
No li va semblar ni tan sols digne d’esment 
que en aquell taulell hagués despatxat mai 
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distingeix entre les arts que duren en el 
temps i les que són de naturalesa estàtica. 
Els autors teatrals es poden permetre de 
mostrar una cara transfi gurada pel dolor 
perquè la imatge no dura més d’un instant. 
La mateixa expressió, atrapada en una està-
tua, es faria insuportable per la petrifi cació 
del patiment. La televisió, que va suscitar 
el gran debat el dia de la presentació de 
La literatura en perill a la sala de Cercle 
de Lectors, és hereva del teatre. No només 
es pot permetre mostrar amb una càmera 
quirúrgica la tortura d’un cos, sinó que 
el públic ja abans de seure davant de la 
pantalla sap que l’espectacle s’aturarà tot 
sol en un determinat moment. L’avorrida 
contemplació en solitari davant d’un llenç 
immòbil s’ha acabat. No és estrany, doncs, 
que les galeries s’hagin omplert amb instal-
lacions i curtmetratges que «llegeixen» la 
imatge per a l’espectador, que tradueixen 
l’estàtua muda en un esdeveniment tem-
poral, narratiu.

Però, a més a més, per seguir els produc-
tes que ragen de les antenes parabòliques a 
les favel·les de Brasil o als suburbis de Johan-
nesburg  no cal saber llegir. Tres quartes parts 
de la població mundial, ens recorda Todorov 
amb gran encert, no desembocaran mai en 
un llibre. El discurs no formatejat arriba a 
moltes orelles. Però el fi lòsof oblida alhora 
la coacció que exerceix la lletra escrita. Els 
mandarins que han dibuixat l’ideograma 
d’una dona sempre de genolls, els gargots 
que memoritzen els nens a les madrasses en 
una llengua que no necessàriament parlen 
al carrer, o les tesis dels professors d’estruc-
turalisme a la Sorbona han «traduït» el món 
en lletres i han volgut fi xar així el contingut 
de cada signe per sempre més.

La literatura en perill, tot i el seu títol 
provocador, no dóna resposta a la pregunta 

que ens planteja: per què s’ha instal·lat el 
formalisme a França –i a Europa Occidental 
en general– a les posicions ideològicament 
dominants? Temo que no es tracta d’un 
moviment de pèndol per escombrar la 
vella escola de la història literària, feta a 
base de biografi es comentades. Europa té 
massa coses per oblidar i comptant les síl-
labes del Poema inacabat, posem per cas, és 
fàcil passar de puntetes damunt del passat. 
John Felstiner explica en la biografi a de 
Celan com els nens alemanys estudiaven 
a l’escola La fuga de la mort amb llapis de 
colors al costat per encerclar les rimes. El 
cúmul d’aquest aprenentatge formal és 
segurament la proposta teòrica de Hans 
Georg Gadamer en Qui sóc jo? Qui ets tu? 
En la seva conclusió fi nal, recordem-ho, 
Gadamer respon a la pregunta retòrica «què 
ha de saber el lector?» Ha de saber el que ne-
cessita i el que pugui suportar. «El que pu-
gui suportar» és la consigna de la ciència 
literària dins de l’acadèmia i dins de tot el 
sistema escolar. Aquesta és la resposta per 
què el formalisme ha arrasat a les aules de 
la postguerra europea. Todorov no s’allunya 
gaire de l’estètica de la recepció quan diu 
que tothom pot llegir Dostoievski, però 
no pas el text teòric que explica els seus 
continguts. Però la semblança amb l’horitzó 
d’expectatives gadamerià –aquesta celebra-
ció de la lectura ingènua, de la senzillesa que 
no pot revelar mai l’últim secret– potser 
només és aparent. Todorov advoca per la 
lectura com aquella capacitat de «pensar 
posant-se en el lloc d’un altre ésser humà». 
És un bon començament.

La posició que sosté una aparent sepa-
ració entre la literatura i la vida mateixa és 
tremendament ideològica. Permet esborrar 
el passat i instaurar l’instant etern de l’èpica 
(postmoderna, és clar). La frase «com més 
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repugnant el món, més fascinant és el jo» 
de Todorov resumeix les tendències de la 
literatura més nova no només a França, sinó 
també a Catalunya. El solipsisme dels reality 
show s’ha instal·lat fermament no només a 
les pantalles televisives, sinó també en la 
literatura. En què es fonamenta aquesta 
ruptura radical que separa el jo del món?

Tanquem el cercle de nou amb l’assaig 
introductori de Joan Ramon Resina. Els jo 
fascinants són una confi rmació dels mo-
dels preexistents, continguts en la llengua. 
Resina veu aquest problema només en 
els intel·lectuals mediàtics que ens seduei-
xen instantàniament amb el seu timbre de 
veu. Però el paper «de primer ordre en la di-
fusió de models de conducta (inclosa la 
passivitat)» l’ha assumit també la literatura. 
Què se n’ha fet de l’heroi individual que 
se solleva contra la comunitat? Perejaume 
diu, resignat, que tots formem part d’un 
«expandidíssim assaig que ens pensa i ens 
grafi a i ens pronuncia».

Qui és, doncs, amenaçat pel perill de 
desaparèixer? Primer de tot, és trist veure 
que tot aquest nodrit grup de pensadors no 
ha estat capaç de cridar l’atenció sobre un 
contingut bàsic del títol del llibre de Todo-
rov. L’explotació de l’energia paranoica la 
trobem avui a cada pas. Fixem-nos només 
en la lluita contra les salamandres marines 
d’Albert Sánchez-Piñol que ha donat la 
volta al món. L’autor és un antropòleg i 
no és cap casualitat que hagi sabut aïllar 
els mecanismes que havien de ser compre-
sos d’una manera intuïtiva. Confi o que 
l’escriptor havia volgut fer una denúncia 
i mostrar-nos a quants valors hem renun-
ciat, instaurant l’atàvica por davant de la 
castració. Vindran i ens prendran el que és 
nostre, aquesta és l’energia que es continua 
explotant políticament amb una efectivitat 

increïble. Tampoc és estrany que els éssers 
fabulosos de Piñol siguin amfi bis perquè 
la puresa també forma part de la mateixa 
obsessió. O terra o aigua –les identitats 
híbrides acostumen a ser prohibides i són 
vistes com «inhumanes». 

Però les dues novel·les de Piñol són 
llegides tan sovint de manera literal que 
m’estremeix. La unió amb la noia que ha 
vingut de l’aigua és vista com quelcom 
d’impossible. L’atracció que sent per ella el 
guardià del far pot ser descrita fi ns i tot en 
termes d’una zoofília. És això, zoofília, jeure 
amb una noia que té la pell diferent? 

És una guerra petita, aquesta, la dels 
pensadors que es defensen d’un perill 
imaginat, però té l’estructura d’una guerra. 
L’intèrpret i la seva veu autoritzada no estan 
pas en perill. El que pot ser és que alguna 
veu massa crítica o massa incòmoda vulgui 
ser silenciada, això és clar que passa. Però la 
literatura de no-fi cció està en alça, els co-
mentaristes que facin més fàcilment consu-
mibles les obres d’art també. Carles Guerra 
parla d’una «sobrecàrrega de signifi cats que 
ajuden a existir l’obra d’art». La iniciativa 
de l’editorial Galàxia Gutenberg no és ex-
cepcional perquè doni veu als assagistes, 
sinó perquè ho fa en català –una llengua 
sempre exclosa dels àmbits més lucratius o 
políticament infl uents. I també perquè posa 
exigència a la teoria que publica. 

Potser de totes les ocurrències que conté 
el volum El pensament en perill la més admi-
rable és la mà freda amb la qual Dore Ashton 
es dispara el tret a ella mateixa. La reconegu-
da crítica d’art diu «jo sóc una traduttore tra-
ditore». Quina ironia tan deliciosa en aquesta 
declaració d’algú que sap –que n’és ben cons-
cient– que el pensament no és possible en 
el buit. La refl exió teòrica necessita l’objecte 
que examina i observa abans d’emprendre 
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el camí del pensament. «Em paguen per 
mirar», diu Toni Puntí, periodista. Aquesta 
consciència que el món hi és i que és massa 
complex per ser resumit, reconforta. Perquè 
si no és així, la teoria ràpidament comença a 
fer tuf d’ideologia que ens vol explicar amb 
una veu autoritària què hem de veure en els 
fenòmens que ens envolten.

És la fi cció, les obres sense cap utilitat 
immediata, que ja Plató no volia a la seva 
República. Els Geschaftsmänner d’avui, no 
gaire diferents dels prussians que cita Resina 
en relació amb Emmanuel Kant, rebutgen 

la literatura perquè no hi veuen cap sentit. 
Poemes? Novel·les? Una pèrdua de temps. 
I alhora una trampa perillosa perquè mai se 
sap què contenen i com poden ser entesos 
els versos i les metàfores. A les fogueres 
dels dictadors ha cremat sempre un nom-
bre més gran de poemaris que de tractats 
fi losòfi cs. La literatura sobreviurà, com un 
paper doblegat amb cura. I tampoc no hi 
ha cap dubte que quedarem molts que ens 
entretindrem desplegant les seves capes i no 
precisament per demostrar la preeminència 
de la fi losofi a sobre les arts. 
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  Tommaso Campanella
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  Paul Thiry d’Holbach
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  Theodor Herzl
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  Paul Ricoeur
  Traducció i introducció de Guillem Calaforra
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  Thomas De Quincey
  Traducció i introducció d’Albert Mestres
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  Voltaire
  Traducció i introducció de Martí Domínguez
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  Bartolomé de Las Casas
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  Estudi preliminar de Meritxell Bru
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  Traducció i introducció de Joan F. Mira
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  Victor Klemperer
  Traducció de Marc Jiménez
  Introducció d’Antoni Martí Monterde
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