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El doble fracàs 

 

 El filòsof francès Julien Benda va publicar el 1927 un dels llibres més polèmics, 

més mal compresos i més necessaris del pensament contemporani: La trahison des 

clercs (La traïció dels intel·lectuals, Ed. Bromera, 1996). La tesi que exposa en aquesta 

obra no va ser ben acollida ni pels pensadors de dretes ni pels d’esquerres, però tot el 

que ha passat al món des de llavors no ha fet sinó confirmar-la. En síntesi, Benda diu 

que a partir d’un cert moment, a l’última fase del segle XIX, els intel·lectuals francesos 

traeixen el llegat hel·lènic, és a dir el culte dels valors universals de veritat i justícia, per 

entregar-se al que ell anomena “valors germànics”: la defensa d’interessos particulars 

d’un determinat grup humà, un gremi o una nació, i creu que aquesta traïció augura 

temps molt difícils a la convivència humana. L’estupidesa, que sempre és la primera a 

fer acte de presència quan es declara un conflicte, va retreure a Benda que, en la seva 

joventut, s’hagués implicat personalment en el cas Dreyfus, com si aquest cas hagués 

posat altra cosa en joc que els valors universals de veritat i justícia.  

 Al final del seu llibre, Benda pronostica que la traïció dels “clergues” (és així 

com ell anomena els intel·lectuals per recordar-los la seva condició de pensadors purs) 

abocarà les nacions i les classes a matar-se les unes a les altres de manera organitzada. 

Recordem que això ho escriu el 1927. El nazisme i l’estalinisme, amb els seus 

Heidegger i els seus Sartre, no podien ser més generosos amb aquest pronòstic. Per 

això, a Exercice d’un enterré vif, les memòries que va escriure just després de la Segona 

Guerra Mundial, pot repetir les seves idees de sempre amb la seguretat del que s’ha vist 

confirmat pels fets. Ara l’editorial Espasa Calpe ha reunit en un sol volum aquest llibre i 

dos d’anteriors del mateix gènere. El conjunt, presentat en castellà amb el títol de 

Memorias de un intelectual, constitueix una d’aquelles rares obres que permeten veure 

amb claredat com hem anat a parar a la confusió d’idees que caracteritza la nostra 

història recent. 

 Els sistemes democràtics en què tenim la fortuna de viure els ciutadans del món 

occidental no esborren, com ingènuament es podria pensar, el conflicte assenyalat per 

Benda. Tocqueville ja va observar als Estats Units que la llibertat d’opinió no elimina 

els dogmes particulars; al contrari, els multiplica. Però, obligant-los a una vigilància 

mútua, impedeix que els uns es puguin imposar als altres. Com tota obra humana, la 

democràcia no és un sistema que puguem considerar perfecte, però sí que és el millor 
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que podem concebre. Benda n’estava convençut i, encara que en la seva vida no sempre 

va ser coherent amb les pròpies idees, el principal objectiu dels seus atacs eren els 

pensadors, de dretes i d’esquerres, que es burlaven dels principis democràtics. El món 

actual continua sent pròdig en celebritats de vocació revolucionària dedicades a 

desprestigiar el sistema. Chomsky, per exemple, ha arribat a dir que durant l’època de 

les comunes anarquistes, a la Guerra Civil espanyola, es va viure un dels moments de 

més llibertat que s’hagin conegut mai (és el moment, sigui dit de passada, en què a 

molts de nosaltres ens van matar algun parent). Nadine Gordimer i Saramago, d’altra 

banda, van encapçalar fa molt poc un manifest de suport al règim cubà on es destaca 

com a mèrit que Fidel Castro no ha dut mai a terme una tortura o una execució 

extrajudicials. Definitivament, els llibres de Benda tornen a ser molt necessaris. Ho són, 

sens dubte, en el conjunt de la cultura occidental, on els dogmes particulars més 

peregrins dominen impunement els llocs de poder, però ho són d’una manera molt 

particular en el cas del que anomenem cultura catalana, perquè expliquen el doble 

fracàs, literari i moral, a què s’ha volgut precipitar aquesta cultura des del final del 

franquisme.  

No sé què en pensaria Benda, de vegades massa escrupolós a l’hora de concedir 

el títol de clergue, però potser els últims intel·lectuals catalans que han dut amb dignitat 

aquesta condició són els que podríem considerar integrants de la generació 

postnoucentista. Riba, Pla, Gaziel, Sagarra, Sales, Rodoreda, i fins i tot Joan Fuster o 

Salvador Espriu, podien ser catòlics, comunistes, conservadors, catalanistes o 

feministes, i de fet tots eren alguna d’aquestes coses, però sabien molt bé que el 

principal compromís no el tenien amb el gremi, la nació o el partit, sinó amb els valors 

morals de justícia i veritat i amb els valors estètics propis del seu ofici d’escriptors. 

Parlo naturalment en termes generals i tinc al cap excepcions importants a la norma, 

però tot sembla indicar que des de fa molt de temps els escriptors catalans tendeixen a 

ser catalans —o comunistes, o feministes, o moderns, o les quatre coses alhora— abans 

que escriptors. I el que és més greu: conviuen malament amb els pocs que es neguen a 

seguir aquest joc. El fenomen ja té anys: una figura tan exemplar de la condició de 

clergue com  és Joan Ferraté es va veure escopit amb menyspreu una i altra vegada per 

l’impermeable catalanista. Ja és prou conegut, d’altra banda, el cas de Josep Pla. Quan, 

acabada la guerra, decideix retirar-se al mas i convertir-se en un clergue irreprotxable, 

de seguida rep l’anatema de les més altes mediocritats del país. ¿Com pot produir llibres 

de valor universal una literatura que es mostra tan al·lèrgica a la intel·ligència?  
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En el terreny moral, el fracàs dels intel·lectuals catalans l’ha anat perfilant tota la 

història del catalanisme, però els vint-i-tres anys de pujolisme i els quinze mesos de 

postpujolisme que arrosseguem semblen haver-li donat un impuls decisiu. Resulta 

llastimós constatar cada dia els efectes d’aquesta hibernació a les pàgines dels diaris o  a 

les tertúlies de les ràdios, on il·lustres personatges de la vida cultural del país reciten 

com un misteri del rosari les idees puerils d’aquests anys sobre el seny, la propensió al 

diàleg, la tolerància i l’europeisme dels catalans, mentre la realitat desmenteix, cada dia, 

un per un, tots aquests suposats valors.  

A la Transició política, la cultura catalana tenia davant seu la possibilitat de 

recuperar l’ambició que havia caracteritzat els seus millors escriptors: res pot prestigiar 

més una comunitat que l’aportació de pensadors universals. Es podia haver intentat 

construir un ambient favorable a la cultura entesa com a reflexió profunda sobre el que 

és comú a tots els homes, però el pes de les “idees germàniques” que les forces de 

l’antifranquisme havien difós durant tants anys impulsava en direcció contrària. Les 

conseqüències d’aquesta opció s’han fet transparents al cap dels anys: un segle i mig de 

doctrina catalanista només ha servit perquè un nombre significatiu d’historiadors, 

filòsofs, sociòlegs i periodistes d’aquest país hagin entonat una sola veu a l’hora de 

defensar el nacionalisme basc i d’atacar cínicament els perseguits per aquest 

nacionalisme. Un únic valor els ha inclinat a tan curiosa solidaritat: el que els obliga a 

defensar totes les pretensions, per perverses que siguin, del que ells anomenen nacions 

sense Estat. No em puc imaginar una actitud més anticlerical. 

 

(Quadern d'El País, 2005) 

 

 

 


