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Tenia la raó
contra bords i lladres
el meu poble i Jo.

Salvàvem els mots
de la nostra llengua
el meu poble i ja,

A baixar graons
de dol apreníem
el meu poble i jo.

Davallats al pou,
esguardem enlaire
el meu poble i jo.

Ens alcem tots dos
en encesa espera,
el meu poble i jo,

(Salvador Bspriu.
"El meu poble i jo").
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AGRAIMESTS.

Aquesta recerca va ser iniciada fa uns quants anys a l'Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales de París. Allà, les llargues

converses mantingudes amb els professors Jacques Julliard, Robert Paris

i Pierre Vilar, em serviren per anar marcant les línies de la

investigació, cercar bibliografia i reflexionar sobre el meu propi país.

A ells, doncs, el meu sincer agraïment.

El treball no s'hauria acabat sense l'ajut desinteressat de moltes

persones que em dedicaren hores i consells molt valuosos, Em cal

esmentar als meus companys de l'Àrea de Documentació, M§ Eulàlia

Fuentes, Ernest Abadal i Lluís Codina per les indicacions metodològiques

i els ànims constants, Els professors Joan B. Culla, Manuel Parés i

Jesús M. Rodés llegiren pacientment molts esborranys i me'n comentaren

els errors, alhora que m'aportaren indicacions fonamentals. També als

professors Joan Botella, Josep Gifreu, Lluïsa Gràcia, Charo de Mateo i

Joan Corbella dec hores de dedicació i informacions precioses.

No puc deixar d'agraïr la col·laboració de les persones

entrevistades que m'ajudaren a reconstruir l'ambient dels primers anys

del franquisme a la ciutat de Barcelona. Em dedicaren el seu temps i

confiaren en l'ús que faria de les seves paraules.

Un record pel professor Jaume Solà, el qual corregí el text en

català en molt poc temps. I, finalment, donar les gràcies als meus pares

i germans i a Jaume Salvadó per la paciència infinita i I1afecte que

m'han demostrat, sobretot, al llarg d'aquests últims mesos.



I- IFTRODUCCIO.

La força expansiva d'una nació no pot ser mesurada per la

intervenció individual d'algunes persones, sinó pel fet que aquests

individus representen orgànicament i conscientment un bloc social-

nacional. Si hom ha triat el grup dels intel·lectuals és per intentar

comprendre la supervivència d'una cultura, malgrat les prohibicions

patides, ja que són els intel·lectuals els que més han lluitat per a la

seva conservació, La funció cultural o intel·lectual és una funció de

legitimació o de denúncia, de formulació i de crítica de la mitologia

col·lectiva sobre la qual es basa la vida en comú en un moment donat.

En aquests anys, els intel·lectuals es trobaren atrapats entre

l'amarga realitat de l'intent de destrucció de la cultura que els és

pròpia, i els nous missatges didàctics imposats pels vencedors de la

guerra civil. Els intel·lectuals assumeixen la defensa d'una cultura, en

un moment en què la majoria de la població està massa ocupada a

sobreviure, a superar les penibles condicions de vida de la postguerra.

Així acompleixen la funció que legitima llur pròpia personalitat

cultural i la del poble al qual pertanyen; i, alhora, exerceixen una

tasca de denúncia de l'activitat duta a terme pel poder establert a fi

d1eliminar-la.

Aquesta vegada, la majoria dels intel·lectuals no són empleats del

grup dominant, sinó els seus adversaris, fet que modifica el rol que

habitualment els asigna el poder -és a dir, les funcions subalternes de

l'hegemonia social i del govern polític. Aquest aspecte ofereix un altra

punt d'interès sobre els intel·lectuals, contemplats no només com el
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grup que s'investeix d'una "missió" -la de salvadors del patriaoni

cultural-, sinó com aquells que són capaços d'oposar-se al poder

establert, cosa que permet estudiar els mètodes, les actituds personals,

les relacions que estableixen i els mitjans dels quals se serveixen per

a fer-ho.

Perquè alguns dels intel·lectuals s'erigeixen com la consciència

crítica de la societat enfront del poder establert, defensant llur

independència per sobre de tot, però veient-se alhora, per les especials

condicions polítiques, allunyats del poble. I és que un règim totalitari

com el franquista no permetia el normal desenvolupament de

l'intel·lectual, ja que això només és possible en els sistemes polítics

democràtics,

En aquesta recerca hom estudia l'actitud de resistència o

col·laboració dels intel·lectuals catalans, centrant-se en les

activitats i accions dutes a terme a la ciutat de Barcelona. La raó és

simple. Es la capital del Principat, concentra el nucli de població més

important de Catalunya i era, ja abans de la guerra, el rovell de l'ou

de les activitats polítiques, sindicals, econòmiques, universitàries i

culturals del país. Durant el franquisme, la capital mantingué el mateix

protagonisme per als catalans que durant la 119 República, tot i el

canvi de la situació política, A més, la repressió era tan gran, que els

propis intel·lectuals, concentrats per afinitats professionals i

relacions d'amistat, tenien molt difícil de coordinar-se o realitzar

trobades comunes dins la mateixa ciutat de Barcelona. I si això passava

a Barcelona, no cal ni dir que la relació i els contactes amb d'altres

persones preocupades per la defensa de la cultura catalana i que



realitzaven activitats concretes a altres ciutats del Principat, era

gairebé impossible.

Això no vol dir que tot el que es feia en favor de la cultura

catalana des de la clandestinitat o des de les petites escletxes legals

fos a Barcelona. A molts indrets sorgiren grups preocupats pel tema -

escriptors, artistes, universitaris...- que organitzaven llurs pròpies

manifestacions resistents, traduïdes, sovint, en orfeons, grups

sardanistes, companyies de teatre amateurs, tertúlies literàries, etc.

Això també vol dir que si Catalunya aconsseguí de refer-se culturalment

després de la derrota a la guerra civil, fou, no només perquè els

intel·lectuals treballaren per a mantenir la cultura que els era pròpia,

sinó també perquè existia una sacietat civil prou ben organitzada i amb

una capacitat d'actuació notable malgrat les adversitats polítiques i

econòmiques. Com a mostra d'algunes de les activitats culturals

realitzades durant aquests anys arreu de Catalunya, hom ha adjuntat un

apèndix que és la cronologia dels fets més rellevants succeïts al món, a

Espanya i paral·lelament, dels fets culturals que tenen lloc a

Catalunya.

1 . 1 . El eríode escollit,

El anys triats per a realitzar l'estudi de l'actitud dels

intel·lectuals catalans enfront de l'intent de genocidi de la cultura

que els era pròpia, són els primers anys de la dictadura franquista. Es

caracteritzen perquè l'Estat espanyol es troba sotmès a:



*una repressió ferotge de la població afecta al règim republicà,

traduïda en milers de presoners als camps de treball i presidis i en

afusellaments dels enemics polítics fins l'any 1952.

fun règim polític condemnat verbalment pels països de l'OFU, basat

en el culte a la personalitat del Caudillo -el qual en aquests primers

anys sabrà liquidar les conspiracions sorgides a les files dels seus

propis correligionaris fins a erigir-se en líder indiscutible i

indiscutit del país, El règim juga, durant aquests anys, diferents

cartes, que van des del feixisme fins a l'anticomunisme, per

consolidar-se enfront de les pressions exteriors i l'aïllament al qual

és sotmès durant alguns anys.

*un desenvolupament econòmic basat en l'autarquia, mancat d'ajut

exterior -tret d'algunes nacions sud-americanes- i que obliga la

població a les cartilles de racionament, la gana, la misèria, els

salaris baixos i un puixant mercat negre.

El període triat és el comprés entre els anys 1939 i el 1953, dates

que vénen marcades per:

-1939- l'any de l'acabament de la guerra civil espanyola, en que

comença a Espanya la segona dictadura del segle XX, la del General

Franco, que acaba amb la mort natural del Dictador el 1975.

-1953- data de la signatura dels Acords de cooperació militars i

econòmics amb els Estat Units i del Concordat amb la Santa Seu. A partir

del 1953 el règim es veu obligat a donar una nova imatge al poderós

aliat nord-americà i es liberalitza, tot i que feblement.

De tota manera, aquests anys no són una etapa homogènia. Hi ha

canvis d'orientació política del règim i relleus en el govern, motivats
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tant per la situació que es viu a l'interior del país com pels

esdeveniments que sacsegen la resta del món. Hi ha una data clau que té

una gran influència sobre els fets que hom estudia en aquest treball:

-1945- La derrota de les potències de l'Eix a la lia Guerra Mundial

donà lloc a un sentiment d'esperança en una part de la població catalana

i també espanyola. El règim franquista devia una part de la seva

victoria militar a la guerra civil a l'ajut, en homes i en armes,

proporcionat per Itàlia i per Alemanya. Durant la güera mundial, Espanya

fou, primer, "no bel·ligerant" i després "neutral", però donà un clar

suport a les nacions feixistes durant els primers temps. La convicció

general era que els Aliats no permetrien la continuïtat del règim

franquista, tenint en compte, a més, que alguns exiliats republicans

havien lluitat al costat dels Aliats durant la guerra i n'havien mort

tant als camps de batalla com als camps de concentració nazis. Això

provocà que fins el 1947, part dels vençuts mantinguessin l'esperança

d'una transformació política. L'activitat dels opositors fou

considerable en aquests mesos per causa de:- les accions dels partits

polítics a l'exili,- dels petits grups clandestins que operaven a

Catalunya, - dels supervivents dels partits polítics creats abans de la

guerra i que encara romanien al país, -de l'arribada d'alguns exiliats

convençuts del proper canvi de règim, -del maquis, -de les primeres

trobades culturals a la clandestinitat i de les vagues, generalment

espontànies, degudes a les penoses condicions de vida dels obrers.

A partir de 1947 s'inicia la desil·lusió entre aquesta mateixa

població confiada en el canvi de règim, en adonar-se que malgrat les

condemnes verbals i les declaracions d'intencions, els paisos aliats no

tenien cap intenció d'actuar militarment, políticament o econòmicament
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en contra del general Franco. El règim, doncs, es consolidà i

l'oposició política esdevingué cada dia més feble, per causa de la

manca de perspectives, de la divisió interna i de l'accentuació de la

repressió. El fet és que el 1945, el règim se sentí insegur i la

repressió s'afeblí lleugerament, cosa que fou aprofitada per les

organitzacions clandestines de tota mena.

Així com per a la resistència política el període més actiu fou el

comprés entre 1939 i 1946, per a la resistència cultural, aquests anys

són considerats una etapa defensiva. En canvi, a partir de 1947,

l'esfondrament de les forces polítiques oposades al franquisme esdevé

inevitable, per causa de les divisions profundes ocasionades per la

guerra civil entre els partits a l'exili. Això tingué pèssimes

conseqüències en les organitzacions clandestines que mantenien a

Catalunya. En canvi, reapareix la contestació cultural que abandona

"l'exili interior" (1) i inicia un programa d'activitats més dinàmic i

expansiu.

Aquests anys en què hom posa les bases de l'esdevenidor de la

personalitat catalana, són els més durs per causa de la forta repressió,

de l'actitud d"intrasigència i de l'esmicolament de la intelligentsia

per causa de l'exili. L'actitud de resistència i/o col·laboració amb el

règim és decisiva. Es gràcies a la primera que les arrels de la cultura

catalana romanen vives en una, molt petita, part de la població. I és

aquesta avantguarda intel·lectual que conserva les tradicions, la que

millor i més eficaçment podrà treballar quan hi hagi un mínim de

condicions polítiques que ho permetin. Aquesta etapa marca, a més:
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fel naixament intel·lectual de les primeres generacions que no han

combatut a la guerra civil i que han rebut part de la seva educació

segons els principis del règim franquista, í

fel contacte més estret entre els intel·lectuals exiliats i els que

s'han quedat o han tornat al país.

¿Per què triar aquesta etapa? Perquè és en aquests primers anys del

franquisme que es decideix la supervivència -o la desaparició- de la

cultura catalana, i en el límit, de la nació catalana com a comunitat

diferenciada de les altres que formen l'Estat espanyol.

1.2. emprada.

Donat que el període a estudiar és relativament pròxim en el temps,

hi ha diferents persones que foren elements importants en aquesta etapa

de la resistència cultural catalana, que encara són vives, Hi ha una

bona part dels intel·lectuals -que treballaren en català o en espanyol,

que crearen revistes clandestines o legals, que foren empresonats, que

s'exiliaren i tornaren a Catalunya durant aquests anys, que s'educaren a

la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Universitat franquista, el

testimoni dels quals és molt important. Per tant, es va creure que una

tesi d'aquestes característiques havia de contemplar una recerca en la

història oral, aprofitant les experiències viscudes per aquests

intel·lectuals. Aquesta etapa ha estat poc estudiada fins aleshores, és

a dir, que gairebé no hi ha llibres escrits sobre el tema. A més, donat

que la premsa oficial, per mitjà de la censura i del sistema de
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consignes, amagava o deformava les accions (2) protagonitzades per la

resistència cultural i/o política catalana, era indispensable beure de

les fonts més originals.

Per tant, han estat molt importants les entrevistes personals

realitzades a diferents persones que foren protagonistes dels fets que

hom explica, o bé que conegueren en profunditat alguns personatges claus

del període que ens ocupa. Hom trià persones de diferents àmbits de la

cultura, però també alguns d'aquells que, sense destacar especialment

per sobre de la majoria, estigueren a la base de molts grups i accions

clandestines i conegueren el rerafons de moltes actituds personals,

baralles entre diferents posicions i activitats diverses. Sovint, cal no

negar-ho, les entrevistes personals amb aquestes i no d'altres persones

es degueren a les facilitats que donaren a qui realitzà la investigació,

enfront de les reticències i despreocupació d'altres persones que havien

estat contactades. Val a dir que, d'alguns dels entrevistats, a més, hom

n'ha pogut consultar els llibres i els articles que havien escrit i

intervius que els havien publicat en diferents mitjans de comunicació.

Tot això serví per a completar les opinions que vessaren al llarg de les

converses.

Foren entrevistats:

-Josep Benet: un home fonamental en la resistència cultural d'aquests

anys. Fou a la base de molts projectes de resistència política i

cultural, a més de col·laborar activament en la salvaguarda de la

personalitat catalana, exercint d'advocat i d'historiador del propi

passat. Fou entrevistat per a conèixer el clima que es respirava a la

Barcelona intel·lectual i política de la postguerra. La conversa se
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centrà en la divisió entre col·laboradors i resistents i el paper jugat

per l'església, sobretot el monestir benedictí de Montserrat.

-Albert Hanent: fill de Marià Manent, un dels poetes més importants del

segle, estigué vinculat, per raons familiars, a la resistència cultural

des de la seva joventut. Conegué bé molts dels intel·lectuals de

l'època i els projectes que organitzaven encara que no hi pogués

participar activament, per raó de l'edat. Des de la Universitat impulsà

les revistes culturals universitàries a inicis dels anys 50,

L'entrevista serví per a completar dades conegudes per la lectura dels

articles i dels llibres que ja havia escrit sobre aspectes puntuals

d'aquest període.

-M3 Montserrat Martí: no va ser mai considerada com un puntal de la

resistència, però és una dona que participà en la majoria d'accions

culturals resistents clandestines de la postguerra. Gran amiga i

col·laboradora d'alguns dels intel·lectuals més rellevants d'aquests

anys, com Maurici Serrahima, Coll i Alentorn, Jordi Rubió i Ramon

Aramon, destacà pel seu esperit combatiu i la capacitat d'organització.

Conegué bé el rerafons de moltes de les empreses organitzades pels

intel·lectuals, la qual cosa centrà la major part de la nostra conversa.

-Josep Martinell: palafrugellenc, pintor i escriptor i un dels pocs i

grans amics de Josep Pla. La xerrada amb ell girà a l'entorn de

l'escriptor empordanès, del seu "exili" al Mas Pla i de les seves

actituds personals envers tot allò que l'envoltava, Gràcies a les seves

gestions vaig poder parlar amb l'editor Josep Vergés.

14



-Antoni de Moragas: era un home fonamental per al camp de les arts i,

especialment, per a les dades sobre els arquitectes, ja que havia fundat

el "Grup R" i havia estat secretari i després degà del Col·legi

d'Arquitectes. Em revelà l'aïllament que patien els intel·lectuals que

treballaven en diferents àmbits culturals i les dificultats que

experimentaven per a relacionar-se, cosa que els feia actuar en petits

grups desconnectats dels altres.

-Henri Moreu-Rey: de pare català i mare francesa, Moreu feu la guerra al

costat dels republicans, estigué en un camp de concentració vora

Alacant, d'on sortí el novembre de 1939, en què tornà a Barcelona.

Treballà a l'Institut Francès de Barcelona des de finals de 1939 i de

1945 a 1953 fou secretari de l'agregat de premsa del Consolat francès de

Barcelona i s'incorporà al Liceu Francès. Des d'aquests tres llocs

ajudà tant com pogué a la reorganització de la resistència cultural a

Catalunya. Impulsà la creació dels diferents "Cercles" de l'IFB,

especialment el de cinema; organitzà conferències de temes catalans on

eren convidats els intel·lectuals del país i els passà informació dels

esdeveniments polítics importants que succeïen al món. L'entrevista amb

ell fou fonamental per a conèixer la relació establerta entre els

intel·lectuals i l'Institut Francès de Barcelona.

-fúria Sales: historiadora i filla de l'escriptor Joan Sales. Parlar amb

ella serví per a conèixer l'actitud dels intel·lectuals exiliats a Mèxic

després de la guerra, la situació esperançada que visqueren en acabar la

113 Guerra Mundial i la decisió de tornar a Barcelona en vista que la

Dictadura anava per llarg. Explicà el contrast brutal entre la vida
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sense privacions a Mèxic i la sensació de por i misèria que trobaren a

Barcelona en tornar el 1947, Sales desmitificà el paper dels

intel·lectuals, als quals veia tancants i desconnectats del món real per

causa de la clandestinitat. Ella participà, juntament amb el seu pare, a

les reunions poètiques a la rebotiga del Joier Sunyer i a d'altres

indrets. Però fou molt contundent a afirmar que durant aquells anys, el

que preocupava a tothom, intel·lectuals o no, era sobreviure.

-Joan Triadú: un altra puntal de la resistència cultural, vinculat,

sobretot, a les revistes clandestines Ariel i Poesía, a les classes

privades de català, al grup Miramar i a la literatura per mitjà de la

crítica, Purista i exigent, fou un fidel deixeble de Carles Riba.

L'entrevista aclarí aspectes de la realització de les revistes

literàries clandestines i de la relació o no-relació que s'establí entre

els escriptors i la societat.

-Josep Vergés: l'editor de la revista Destino, creador de l'editorial

del mateix nom i promotor dels primers premis literaris de la postguerra

a Barcelona, era una peça fonamental en aquest treball. Fou dels

catalans que apostaren per la "cultura en castellà amb base catalana"

segons pròpia confesió, i tingué un pes decisiu en aquests anys de la

postguerra. Pertanyent al bàndol dels vencedors, defensà la posició dels

Aliats durant la guerra mundial i va ser expulsat de la Falange, partit

que havia propiciat l'aparició de Destino, Mantingué una bona xarxa de

col·laboradors catalans en la seva revista, rescatà Josep Pla de

l'ostracisme de Palafrugell i propicià el floriaent de la novel·la

castellana a la postguerra, per l'impuls donat des de la seva editorial
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als novel·listes en llengua castellana. La conversa que mantinguérem

serví per a repassar els períodes més importants de Destino, la idea de

crear els preais literaris, les relacions amb l'Institut Britànic de

Barcelona, la personalitat d'alguns dels seus col·laboradors i les

actuacions dels escriptors de l'època.

-Pierre Vilar: historiador i resident a Barcelona durant la postguerra,

Conegué alguns dels intel·lectuals catalans i les activitats de

l'Institut Francès de Barcelona. Les entrevistes amb ell, més que

aportar moltes dades sobre l'etapa triada, serviren per a plantejar-me

preguntes i per a decidir la metodologia que calia utilitzar per a

abordar la recerca. Em suggerí el nom de persones que havia de visitar,

com Enric Moreu i Núria Sales, i em forní indicacions bibliogràfiques i

hemerogràfiques que han estat precioses per a l'elaboració del treball.

El Dr. Vilar m'advertí dels perills de jutjar l'actitud de les persones

i m'aconsellà d'esbrinar què feien els personatges nés significatius que

sortien a les pàgines de la tesi en els diferents moments polítics claus

del període escollit.

Evidentment hi havia altres persones notables i significatives amb

les quals hauria pogut parlar. Josep Palau i Fabre, Antoni Tàpies, Rosa

Leveroni, Lluís Gassó, F. P. Verrié, Joan Teixidor, Ramon Aramon, les

vídues de Serrahima i Cirici, o el fill de Rafael Tasis per citar-ne

només algunes, en serien exemples. Però en molts dels casos, els llibres

de memòries, les entrevistes publicades als diaris i les pròpies obres

escrites per aquestes persones cobriren les llacunes informatives que

trobava.
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En el seu conjunt, aquestes xerrades de durada diversa -dels tres

quarts a les quatre hores- serviren per a contrastar records, opinions i

dades que hom havia anat recollint en la recerca bibliogràfica. Els

resultats em foren especialment útils per a descobrir i valorar:

-els sistemes de convocar-se a reunions o actes en la clandestinitat,

-els llocs de reunió,

-la manera d'establir relacions entre ells.

-la xarxa de contactes amb les cases editorials.

-els problemes amb la censura i amb la policia.

-les detencions patides per causa de llur resistència cultural i

polí tica.

-la relació establerta amb els dirigents de l'Església catalana i

l'oficial, amb les autoritats civils i amb els universitaris.

1.3. La recerca bibliogràfica \ he.merogràf ica.

En la mateixa via de reconstrucció del passat dels intel·lectuals

catalans, hom ha consultat els llibres de memòries que alguns d'ells

havien escrit, Han estat especialment útils els dietaris de Maurici

Serrahima i les memòries d'Alexandre Cirici, M§ Aurèlia Capmany, Antoni

Tàpies i Carlos Barral, També han servit per a donar la visió dels

intel·lectuals directament compromesos amb el nou règim, les memòries

d'Ignacio Agustí i les de l'escriptor Sebastià Juan Arbó, que no era

integrat dins dels resistents, però que mantenia relacions d'amistat amb

alguns d'ells. L'obra de memòries de Josep Mi Castellet serví per a

completar la imatge de Josep Pla; mentre que les de Pedro Lain Entralgo
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i Dionisio Ridruejo donaren la visió que tenien de Catalunya els dos

intel·lectuals falangistes que arribaren a Barcelona amb les tropes

d'ocupació i eren amics dels homes de Destino. Les memòries de Josep M3

de Sagarra foren essencials per a copsar l'ambient cultural d'abans de

la guerra. I les de Joaquim M. de ïadal per a conèixer l'opinió d'un

dels homes que participà en la organització del XXXV Congreso

Eucarístico Internacional. Dins d'aquest apartat val la pena

d'assenyalar els retrats d'alguns personatges famosos deguts a les

plomes d'homes i dones que els conegueren bé. Així, hom pot parlar dels

retrats d'Albert Manent, de la biografia que Mi Aurèlia Capmany féu

d'Espriu, del llibre de Lluís Permanyer on reivindicava la figura de

Sagarra, i d'una gran quantitat de "retrats de passaport" i d'"homenots"

de Josep Pla. Els llibres de Josep Vergés i de Josep Martine11sobre la

seva relació amb l'escriptor empordanès també tenen un lloc destacat en

aquest apartat.

Un altra camí de recerca de l'actitud i de les preocupacions

artístiques i estètiques d'aquests homes militants de la cultura s'ha

fet per mitjà de les revistes que publicaren. En aquest sentit hi ha

dues grans categories, que són les publicacions legals i les

clandestines. Entre les primeres hom hi troba Destino, Laye i els

"Bulletins de L'Institut Français en Espagne". Entre les clandestines

hom comptà amb les edicions facsímil de Poesia i d1Ariel, i també hom

pugué consultar números solts o les edicions completes de les revistes

clandestines universitàries de caire cultural, com Ictini, Curial i

Fonia, i de tipus polític, com Orientacions, Redreçament, Torxa. També

comptarem amb alguns números de revistes clandestines culturals
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importants com foren Dau al Set, Germlnàbit, Occident, Antologia.

Finalment, destacar la cerca de revistes de caire cultural dominades per

la Falange o bé degudes a la ploma d'homes catalans que només

treballaven en publicacions fetes en castellà.

L'interès per les dues grans categories de revistes era deguda al

diferent tipus de material que hom hi podia trobar. A les revistes

Destina i Laye, la intenció principal consistia a observar si hi havia

articles que s'ocupessin de: -la defensa de 1'especificitat catalana

(nació, llengua i cultura).

-la defensa del sistema polític democràtic.

-l'oposició al règim franquista.

-la posició adoptada durant la II§ G. Mundial

-els esdeveniments culturals i socials que destaquen

A les publicacions clandestines o semiclandestines, de periodicitat

irregular, el que importava era l'art i la literatura, per la qual cosa

calia dedicar l'atenció als elements artístico-literaris com:

-quins escriptors traduïen.

-quins corrents artístics i literaris defensaven.

•̂en quines llengües escrivien i quins eren els temes

més tractats.

Aquestes revistes clandestines eren les úniques que podien oferir

"I1altre rostre" de la dictadura. La premsa estava sotmesa a una censura

de ferro, per la qual cosa era impassible mostrar no només oposició,

sinó la més mínima discrepància, del tipus que fos, amb el poder

establert. Tampoc no he buscat les publicacions degudes als grups i

partits polítics resistents, perquè llur activitat era diferent. En

canvi, hom ha prestat atenció a algunes revistes elaborades pels
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exiliats catalans -especialment Quaderns de l'Exili- en la mesura en

què, per mitjà de cartes o d'articles, reflectien les angoixes,

inquietuds i esperances dels qui romanien a Catalunya,

L'altra punt de recerca hemerogràfica ha estat a partir d'aquelles

publicacions que s'havien distingit per editar articles que fessin

referència a persones, entitats o esdeveniments especialment

significatius en els anys que investiguem. Val a destacar la revista

Serra d'Or, iniciada sota el sopluig dels monjos benedictins de

Montserrat, a partir de l'interès d'alguns dels intel·lectuals catalans

que treballaven a la clandestinitat i que ja havien estat a l'origen

d'altres publicacions prohibides. Les pàgines de Serra d'Or són un

mirall de la història del franquisme i de l'oposició que generà a

Catalunya. Una altra revista significativa és L'Avenç, que a partir,

sobretot, de dossiers monogràfics, ha tractat aspectes de la vida del

país durant el franquisme que són de lectura imprescindible si hom vol

comprendre quina situació econòmica, política i cultural dominava.

La bibliografia -es troba dividida en dos grans apartats, marcats

pels dos suports documentals emprats principalment: llibres i articles

de revistes i/o diaris. La divisió interna de llibres i articles, però,

és similar, ja que la recerca de les fonts bibliogràfiques i

hemerogràfiques ha estat realitzada seguint els mateixos criteris. La

divisió temàtica, doncs, s'ha elaborat seguint les etapes o capítols en

què està estructurada la tesi. Ha quedat en:
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a) Obres teòriques escrites per diferents autors sobre els

intel·lectuals, llurs funcions a la societat, les relacions amb el poder

i amb la població, els status professionals, les vinculacions i

compromisos polítics, etc. Hi ha alguns llibres que fan referència

específicament a Catalunya; a Espanya com a estat-global on s'insereix

l'esdevenidor polític de l'anterior, i de França i d'Itàlia,

especialment, perquè són països amb una notable in fluencia cultural a

Espanya i amb la qual es troben vinculats per raons geogràfiques,

culturals i de raça comunes, En el cas d1Itàlia, a més, es tracta de la

situació d'una nació que ha viscut el règim feixista durant molts anys,

i es pot mirar d'establir si ha introduit influències en el món cultural

i intel·lectual de l'Espanya franquista.

b) Llibres i articles que reflexionen sobre el concepte de cultura. Eren

documents necessaris per a comprendre com són d'essencials les

manifestacions culturals en la construcció de les nacions i de quina

manera l'home se sent identificat amb la llengua que li és pròpia i amb

les activitats culturals de diferent signe que generen aquesta llengua i

l'especial idiosincràcia d'aquells que la parlen.

c) Era impossible abordar l'anàlisi d'aquest període sense referir-se a

la història, la política i l'economia, En aquest sentit, tots els

documents que tracten la història d'Espanya i la història de Catalunya

durant la lia República i el Franquisme són d'una importància capital,

igual que les obres que exposen quina era 1'oposició al franquisme,

quins mitjans utilitzaven els resistents per a demostrar al règim llur

desacord, i per quines raons.
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d) Les obres sobre la cultura a Espanya i a Catalunya durant aquests

anys, són indispensables per a comprendre el panorama cultural del país,

i les realitzacions i els oblits del règim. Alhora aportaven dades sobre

quins temes interessaven a la població, quines obres es publicaven,

quins moviments artístics es desenvolupaven, quina música se sentia,

quines conferències es pronunciaven. . . Cal pensar que la recerca sobre

els intel·lectuals és, fonamentalment, una recerca sobre la cultura de

la nació en aquella època, dins del marc general espanyol. Per això,

dins de la cultura a Catalunya, hom hi troba obres que fan referència a:

art, escriptors, exili, església,literatura, premsa i universitat.

1.4. La divisió per capítols.

La tesi doctoral ha estat dividida en quatre capítols, més una

introducció, les conclusions, tres apèndixs i la bibliografia,

classificada segons s'ha explicitat al punt 1.3.

a) En primer lloc hom intenta definir el concepte d'intel·lectual des

del segle XIX, basant-nos en l'origen del mot i la funció que acompleix

l'intel·lectual a la societat. Alhora hom recull el terme

"intelligentsia" com a grup d'intel·lectuals que regeix la vida cultural

d'élite d'una societat i hom intenta esbrinar qui pot ser considerat com

a intel·lectual. Evidentment, no tota persona que realitza una tasca on

predomina l'esforç intel·lectual per sobre del manual. Llavors, què és

el que fa que un home sigui vist com un intel·lectual pels seus

conciutadans? Què li atorga l'autoritat moral?. Val la pena tenir en
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compte que parlem d'intel·lectuals als anys 40, època en què a Europa,

com a resultat de la guerra mundial, els intel·lectuals s'erigeixen en

consciència crítica del poder i esdevenen portaveus de les capes de la

població impossibilitades d'expressar-se. I s'ha de recordar que són

anys en què no existeix la televisió, i per tant, la influència

principal que es pot exercir sobre la població és a partir de la premsa

escrita, la ràdio, la universitat i els centres d'alta cultura.

En aquest capítol, en definitiva, ha calgut referir-se a la relació

que s'estableix entre l'intel·lectual i la nació, i la llengua i la

cultura que n'emanen, donat que, molt sovint, la cultura que li és

pròpia esdevé el motor i l'objectiu de les accions públiques de

1'intel.lectual.

b) Una segona part, essencialment històrica, oferix una panoràmica de la

vida política i cultural de la Catalunya sorgida de la Mancomunitat de

Prat de la Riba i expandida i assentada durant la 113 República i

l'autogovern de Catalunya per mitjà de la Generalitat i del Parlament,

Aquest capítol pretén oferir una descripció i anàlisi de l'estat de la

cultura d'élite, popular i de masses als anys 30, moment de màxim

esplendor de la cultura catalana. Era inevitable de referir-s'hi, ja que

foren els anys de consolidació de les institucions i moviments culturals

propis, a partir dels quals hi hagué l'eclosió de personalitats

intel·lectuals en tots els àmbits culturals -literari, científic,

tècnic, artístic, periodístic- del país.

Homes sabent quin era l'estat de la cultura catalana en temps de

llibertat i el paper que hi Jugaven els intel·lectuals, hom pot

comprendre l'abast de la repressió que el règim franquista desencadenà
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en contra dels homes i de les institucions polítiques i culturals -

Institucionals o privades- i de la societat civil del Principat., El

contrast entre els períodes d'abans i desprès de la guerra pel que f a &

la cultura i a la llengua del país queda palès així en tota la seva

magnitud.

c) L1actuació repressiva del franquisme durant els anys estudiats és

contemplada després, procurant comprendre què suposà per al

desenvolupament cultural del Principat. En aquestes pàgines també hi

tenen cabuda els esdeveniments polítics més rellevants succeïts a

l'Estat espanyol i la influència de la pressió internacional en

l'evolució, molt lleu, del règim. Alhora hom observa com es passa d'un

espai comunicatiu propi de Catalunya a un d'imposat que castellanitza i

ampla de consignes i de censura: l'educació a l'escola i a la

universitat; els mitjans de comunicació de masses i l'edició per citar

només uns exemples.

d) El capítol central de la tesi és el que recull l'activitat duta a

terme pels intel·lectuals i la societat civil on s1aixoplugavena

Barcelona des del 1939 al 1953. S'hi fa una primera distinció entre els

intel·lectuals que s'exiliaren en acabar la guerra i aquells que es

quedaren o que retornaren a Catalunya durant els primers anys 40. I

també distingeix, entre els intel·lectuals que restaren al Principat,

aquells que practicaren una actitud sistemàtica de rebuig i d'oposició

al règim franquista i els que s'hi adaptaren o hi col·laboraren d'una

manera clara, fent cultura catalana en castellà o fent anticatalanisme a

seques. En aquest capítol hom estudia les xarxes establertes pels
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intel·lectuals per a realitzar la tasca de salvaguarda de la cultura

catalana enfront de 1*intent de genocidi dels ocupants. Per això, s'ha

dividit en sis apartats que són: -el món dels llibres; -les revistes de

tipus cultural; -les institucions d'ensenyament superior; -les tertúlies

i grups fixos de discussió; -l'Església de Catalunya i -les

manifestacions culturals vinculades al món de l'art, l'arquitectura, la

música i el teatre.

e) A les conclusions hom reflexiona sobre tres fets: * que a Catalunya,

en aquests anys, es desenvolupen dues cultures amb gran diferència de

mitjans de de possibilitats d'expansió; * que la cultura catalana del

primer decenni de la postguerra és una cultura d'élite mancada de

relació amb la població per causa de la clandestinitat; # i que

l'actuació dels intel·lectuals serví per a posar les bases del

desenvolupament futur de la cultura catalana, evitant-ne la destrucció.

f) En els apèndixs hi ha una llista de les fites culturals més

rellevants aconseguides abans i durant la guerra civil; una cronologia

dels fets més importants esdevinguts en aquests anys i una relació dels

intel·lectuals i persones més directament vinculades amb el món de la

cultura que són els més significatius del període. Es tracta de petites

fitxes biogràfiques on s'assenyalen les activitats culturals -de

col·laboració o de resistència- en les quals participen les persones

esmentades. La majoria d'ells han estat citats sovint a les pàgines de

la tesi, però m'ha semblat convenient -per a una millor comprensió del

lector- d'agrupar-los per ordre alfabètic, assenyalant-ne unes dades

sinilars, Val la pena recordar que en el capítol central de la tesi hi



apareixen uns retrats més amplis d'aquelles persones que destacaren

especialment en les activitats culturals de la Catalunya de la

postguerra.

NOTES AL CAPÍTOL I.

(1) L'exili interior significa que l'intel·lectual està tancat en ell

mateix, per causa del trencament dels ponts de relació amb la base

social que li dóna raó de ser,

(2) V. Manuel J. Abellán. Censura y creación literaria en España (1939-

1976̂ . Barcelona: Península, 1980. (Temas de historia y política

contemporánea, 9).



II. TEORIA DELS IFTEL.LECTUALS.

II.1. Què és un intel·lectual?

I I .1 .1 . L'Origen.

El terme intel·lectual està subjecte a diverses definicions.
Segons qui s'ocupi de definir-lo, el rol de l'intel·lectual pot

esdevenir mes o menys trascendent. L'ús del mot "intel·lectual"

s'imposà a França a finals del segle XIX, a causa de l'afer "Dreyfus",

independentment del fet que, abans d'aquesta data, hi hagués hagut

persones que haguessin actuat com a intel·lectuals a tots els països i a

totes les èpoques.

El 14 de gener de 1898, Georges Clemenceau director del diari

L'Aurore, feu imprimir un "Manifesté des Intellectuels" en favor de la

revisió de l'afer Esterhazy (1). A partir d'aquest moment, el mot

"intellectuel" donà lloc a una lluita entre els partidaris de la revisió

del procés Dreyfys i dels "antidreyfusards". L'afer Dreyfus esdevingué

un assumpte polític de la màxima importància a França, perquè no només

fou la lluita d'un grup d'intel·lectuals burgesos, progressistes i

marginals amb el suport d'una fracció del socialisme parlamentari en

contra d'una injustícia comesa per l'Estat, sinó que es convertí en la

recuperació dels beneficis del combat per una capa sacia, ja que "par le

blais de 1'Affaire, la couche íntellectuelle dominante a accru son

emprise sur la société et porté un coup severe à tous ceux qui révaient

d'un coup de force antírépublicain" <Bon/Burnier, 1971:54).

Els periodistes polítics i els mateixos intel·lectuals iniciaren

disputes en els diaris sobre la conveniència d'emprar una paraula
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semblant. Fins i tot el terme "intellectual" fou "pejoratif avant de se

retourner dans un positif de provocation" (Debray,1980: 290).

La raó fou que la definició d'intel·lectual nasqué i fou emprada al

començament com a:

"índissociable d'un Jugement de valeur, son emplol est
polémlque car c'est une guerre civile (tlède)-
1'affaire Dreyfus- qul luí a donné nalssance (.,,).
Ni neutre ni frold, 12 appelle à un combat cójame
enjeu et instrument de lutte entre adversalres:
derision pour les uns, les "antidreyf usarás", défl
pour les autres, les "revlslonlstes" (Debray,1980:290)(2)

"Intellectual" fou, doncs, un neologisme introduït a la llengua

francesa -i posteriorment exportat a la resta d'Europa i als Estats

Units-, que aparegué en els diccionaris i enciclopèdies a partir del

segle XX (3). Alguna primera definició recollia aquest caràcter

pejoratiu del terme:

*(.,.)Le mot Intellectuallsme a presque toujovrs un sens
pejoratif apparénté à 1'usage défavorable qul a été fait aussl du
not Intellectuel dans les discussions polítiques. L'un et l'autre
Implíquent d'ordinaire; l.le reproche de penser les choses d'une
façon verbale et superflclelle, en Imposant à la réallté des cadres
artificiéis et rígides, qul la déforment en prétendant la
représenter; 2. le reproche de sacrlfíer "la vie", c'est à diré, la
prudence naturelle et la fécondíté de 1'lnstlnct, aux satisfactions
de la pensée critique, qul est une forc4e d'arrét, de destruction et
d'inhibition". (Lalande,1909)

D'altres definicions posteriors dels diccionaris francesos han

estat:

"Se dit des personnes chez qul predomine l'usage de 1'intelligence,
et dans ce sens, s'emplole par opposition à manuel" (Dictionnaire de
l'Académie Française, 1935)

"Qul a un goút prononcé (ou excesslf) pour les choses de
1'intelligence, de l'esprlt; chez qul predomine la vie
intellectuelle (volr cerebral), Par extension: dont la vie est
consacrée aux activltés íntellectuelles " (Le Robert, 1957)

"Personne qui s'occupe par goút ou par profession, des choses de
1'esprit" (Petit Larousse, 1961).
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"Les Intellectuels: l'enseable de ceux qui daos la sacíete se
lívrent aux travaux de l'esprit (par opposition aux autres
categories sociales)" (Grand Larousse de la Langue Francaise, 1971).

Els diccionaris espanyols, fins i tot els d'aparició recent, donen

una visió poc més àmplia que els diccionaris francesos. Hom hi ha

trobat:

"Intelectual. Se aplica a la persona que se dedica a trabajos que
requieren especialmente el empleo de la inteligencia. (V.
científico, estudioso, investigador, pensador, sabio)", (María
Moliner,1971:150,)

HIntelectual: dícese de la persona dedicada al cultivo de las
ciencias y letras", (Espasa,1985:892)

"Intelectual: dedicado al cultivo de las ciencias y letras"
(Sopeña,1955:735).

"Intel,1 actual: persona dedicada a
Intel, Jectuals"(Enciclopedia Catalana, 1982:892).

les coses

"Intelectual: desde principios del siglo XX se ha usado con
frecuencia la denominación de intelectuales para designar a los
cultivadores de cualquier género literario o científico".( Hijos de
J. Espasa Ed.,1926:1779).

Una primera anàlisi indica que hi ha uns conceptes o nocions

vinculats a la imatge o idea de l'intel·lectual, que generalment, tenen

altres termes contraposats:

-intel·ligència, estudis i esperit.

-treball manual versus treball intel·lectual.

Segons els diccionaris els intel·lectuals són persones que han estudiat

i que, per raó d'aquests estudis, treballen en activitats on la

intel·ligència i l'ús de l'intel.lecte són bàsics, mentre que les

activitats manuals no tenen cap relació amb ells.

L'intel·lectual apareix en els diccionaris com un ésser estudiós,

preocupat pel món de les ciències i/o de les lletres, amb interès

exclussiu pel pensament i per l'esperit. Cap diccionari no relaciona els
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intel·lectuals amb la realitat, amb activitats manuals, ni li atorguen

cap rol determinat en la societat, ni se'l considera de cap profit

especial. Bé és cert que les definicions són sempre breus i aquesta

mateixa brevetat fa que alguns diccionaris remetin al lector a d'altres

accepcions com a sinònimes. Segons el Maria Moliner, un intel·lectual és

el mateix que un científic, estudiós, investigador, pensador o savi, Les

definicions que el diccionari dóna de les altres paraules són:

-"Científico": (no hi surt)

-"Estudiosos: se aplica a la persona que se dedica al estudio"
(p. 1239)

-"Investigador: se aplica al que Investiga, Particularmente a la
persona que se dedica a la investigación científica" (p. 165)

-"Pensador: se aplica a la persona que piensa. Filósofo o persona
que escribe sobre cuestiones trascendentales" (p.695)

-"Sabio: se aplica a la persona que posee conocimientos científicos
extensos y profundos o que se dedica al estudio o a la investigación
con rsultados extraordinarios" (p.1076)

Però no es pot dir que intel·lectual i les definicions que hem

esmentat puguin ésser considerats com a equivalents. Els investigadors

científics, pensadors, savis i estudiosos poden no ser intel·lectuals,

mentre que un intel·lectual pot ser alguna d'aquestes coses o pot tenir

altres oficis relacionats amb activitats de la intel·ligència o que

precisen més activitat de 1'intel.lecte que no de les aptituds manuals.

Quan hom recorre a les enciclopèdies, per prendre altres obres de

divulgació, trobem que, segons siguin generals o especialitzades, donen

una perspectiva més àmplia sobre el terme intel·lectual. Així, trobem a

les enciclopèdies espanyoles:

"Desde principios del siglo XX se ha usado con frecuencia la
denominación de intelectuales para designar a los cultivadores
decualquler género literario o científico" (Hijos de J.Espasa Bd.
1926,v.28:1779)

31



"Intelectualidad: conjunto de las personas cultas de un país,
región, etc." (idem :1779)

"En un sentido amplio, el término sirve para designar a todos los
individuos que desarrollan esencialmente un trabajo intelectual:
profesionales libres, profesores, publicistas, clero. (. , . ) Estudios
sociológicos realizados en los últimos 50 años (Veber, Burnham,
Mannheim, Scbumpeter, Croce, Gramsci), tienden a restringir el
significado del término, entendiendo por intelectuales DO todas las
personas dotadas de cultura, sino específicamente aquellas que
orientan de modo activo la cultura" (Monitor,1965. v,7:407)

"Di cese de la persona dedicada al trabajo intelectual. (v.
intelectualidad). Intelectualidad: Grupo de personas que ejerce una
función espiritual dirigente, por medio de sus estudios, producción
y valoraciones. Su origen se encuentra en ciertas profesiones
académicas, especialmente las liberales. A fines del siglo XIX, en
Francia, y con ocasión del proceso Dreyfus, la intelectualidad
adquiere un matiz de protesta social, que no ha perdido aún, aunque
hayan surgido otros grupos de intelectuales sin esta
caracterización". (Salvat 4,1967. v.3;1840),

"Grupo de hombres relacionados entre sí por su formación y cuya
producción, en la sociedad moderna, asume la función de una cierta
conducción espiritual (...). Desde un punto de vista individual, la
noción de intelectual supone autoconciencía de su situación y de su
papel" (G.E. Rialp,1973.v.12; )

Altres definicions que sobre intel·lectuals donen les enciclopèdies

estrangeres són:

"Íes intellectuels sont des individus dotés de savoir ou, dans
une accepti on plus étrolte, ceux dont le Jugeaent f onde sur -la
reflexión et la connaissance découle aolns directement et moins
exclusivement d'une perception sensoríelle que le jugement des non-
intellectuels". (Encyclopaedia of Social Sciences, 1932).

"Intellectuals are the aggregate of persons in any society who
employ in their communication and expression, with relatively higher
frequency than most other members of their society, symbols of
general scope and abstract reference, concerning man, society,
nature and the cosmos...". (Shils a International Encyclopaedia of
the Social Sciences 1968. ).

"Qulf etranger aux problemes pratiques, a le gout des questions
théoríques. En ce sens, est parfols mallcieusement oppose à
"intelligent"; aussí les scíentíflques ne se flattent-lls pas de
falre partle des "Intellectuels" qui pour eux ne sont que des
llttéralres ou des théorlcíens en chambre. . . " (Vocabulaire des
Sciences Sociales. Paul Foulquié. Paris)



La relació que té I1intel.lectual amb una tasca professional

realitzada per I1intel.léete segueix patent a totes les definicions,

però s'hi introdueixen idees noves que donen una dimensió més àmplia al

que és i significa un intel·lectual o la intel·lectualitat, entesa com

el grup format pels intel·lectuals.

D'entrada, es pot dir que queda reduït el nombre de persones que

poden ser considerades com a intel·lectuals. La reducció es produeix

perquè, aquí, l'intel·lectual no és només la persona que treballa amb

l'intel·lecte i no amb les mans, sinó aquelles persones que orienten la

cultura d'un país, o be que s'atorguen -o els atorguen- una "funció

espiritual dirigent" que exerceixen per mitjà de llurs pensaments,

realitzacions científiques, literàries o filosòfiques i l'explicació,

publicació i difusió, o sia, posterior coneixement públic d'aquestes

realitzacions. Els intel·lectuals són aquell grup reduït de persones

que, en una societat donada, demostren una capacitat especial per a

reflexionar sobre l'univers i les normes que regeixen la sacietat on

viuen. La minoria intel·lectual exterioritza, per mitjà dels escrits,

estudis, pintures, recerques, etc. la seva penetració, la indagació en

la quotidianitat per a arribar a "entrar en comunicación con símbolos

más genéricos que las Inmediatas situaciones concretas de la vida

cotidiana y más remotos en su referencia tanto al tiempo como al

espacio" <Shils,1976: 23), Els intel·lectuals ofereixen models i normes

i símbols a llurs conciutadans, amb la qual cosa contribueixen a formar

i guiar les tendències d'expressió en el sí de llur societat.

Per a exercir la conducció espiritual, per a dirigir una cultura o

els comportaments culturals del públic -conciutadans en general,

alumnes, lectors de llurs obres, públic receptor potencial.,.-,
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l'intel·lectual ha d'estar conscienciat de quin és el seu paper a la

societat, de quina és la seva situació personal, professional, política

respecte de la societat on està inserit i on pensa i actua.

Aquests nous elements que redueixen el número de persones que poden

ser considerades intel·lectuals són extrets de les reflexions dels

pensadors -filòsofs, sociòlegs, pensadors polítics, etc.-,

intel·lectuals en la seva majoria, que han indagat sobre el paper i

característiques que juguen els intel·lectuals a la societat del segle

XX.

Sobre els intel·lectuals i llur funció, sobre qui són i què fan i

quina utilitat té allò que han fet, dit i pensat, han escrit molts

intel·lectuals preocupats, potser, pel poder que tenien o que no tenien

i que determinades instàncies polítiques o els mitjans de comunicació

els atorgaven. Així hi ha definicions de tota mena, reflexions més o

menys lúcides i estudis del "omportament d'alguns intel·lectuals en

determinades circumstàncies de la vida de llur país o del món sencer (en

cas de guerra, p.e.). Trobem, però, definicions d'intel·lectuals sobre

què és un intel·lectual que són tan breus com les esmentades en els

diccionaris, que no aporten gaire llum sobre llur realitat. Així!

-Raymond Aron: "Ecrivain ou artiste, 1'intellectuel est l'bomme des
idees" (Debray,1980:287)

-Lowy: "Les íntellectuels sant le groups de la socíété pour lequel
les ideologies et les valeurs ont 1'importance la plus grande et le
poids le plus décisif" (Debray, 1980:287)

-Tufíón: "Aquell que realitza el seu treball per mitjà d'una
activitat mental i reflexiva (total o fonamentalment)".

-Marsal: "Intelectual es aquel que generaliza el saber en forma más
o menos literaria, para un público más amplio que el de su círculo
profesional".

-Aranguren: "Se entiende por intelectual todo creador y distribuidor
de símbolos culturales, es decir, sí se quiere, de cultura".
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-Octavio Paz: "Un Intelectual es una conciencia" .

- "L'intellectuel est un hozune seul, Un homoe qul parle, pense et
opine seul. Xais c'est quelqu'un qui, comae on sai t, n1a Jansís pour
autant hesité à aondlaliser son opinion" (Levy,1987;99)

L'intel·lectual especula amb les idees, juga la carta de la

intel·ligència, està abocat a l'universal, ITo és tant un home com una

dimensió de la societat, sense el qual el món aniria pitjar del que va.

(Lévy,1987:100). Però, com neix aquesta figura? D'on surt

l'intel·lectual?. Gramsci (Gramsci,1966:23 i ss) n'extreu dues

categories:

a) L'intel·lectual orgànic que tota nova classe social crea al seu

costat, per tal que li doni legitimitat, homogeneïtat i consciència de

la pròpia funció en el terreny econòmic, polític i social.

b) Els intel·lectuals que representen una continuïtat històrica

ininterrompuda, que no han estat afectats per cap canvi de les

estructures socials i/o polítiques de la humanitat. Aquests són els

intel·lectuals tradicionals, que tenen esperit de cos i que es

presenten, ells mateixos, com a cateogires autònomes i independents del

grup social dominant.

Ara bé, per a Gramsci, l'error és creure que un intel·lectual és

aquell que es dedica a l'activitat pensant com a tal, perquè això suposa

considerar la resta d'activitats humanes com a no-intel,lectuals, i

pensar que els intel·lectuals són un grup autònom i independent, situat

més enllà de la complexitat de les relacions socials (Buzzi. Gramsci y

los int, p. 49 i ss). Tots els homes són intel·lectuals perquè pensen i

realitzen activitats creatives encara que siguin manuals. A més, cada

persona, al marge de la feina, té una certa activitat intel·lectual,
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participa d'una concepció del món i té una línia de conducta moral

conscient (Grainsci, 1966:27), La distinció entre intel·lectuals i no-

intel.lectuals sol centrar-se, com hem vist, en l'activitat professional

específica que realitza la persona, o sia, si predomina l'elaboració

intel·lectual o l'esforç muscular. Però cada feina requereix un grau

diferent d'elaboració intel·lectual i l'escolarització massiva i l'accés

a l'educació superior d'un nombre molt elevat de persones permeten que

sigui possible l'existència d'un nombre més elevat de persones que

accedeixen a professions dites "intel·lectuals", ¿Significa això que

cada vegada hi ha més intel·lectuals en una societat desenvolupada?. So.

Això només suposa que hi ha més gent que ha rebut educació, uns

coneixements més amplis, que tindrà accés a un major nombre de productes

culturals i que els ciutadans exerciran llur feina en el sector

terciari, més que no en el primari o secundari, Així, doncs, com es

defineix un intel·lectual?.

L'error rau en el fet d1 haver cercat el criteri de diferenciació

en els aspectes intrínsecs de l'activitat intel·lectual, i no en el

"conjunt del sistema de relacions en què aquesta activitat es troba en

el complex general de les relacions socials" (Gramsci,1966: 26). En

definitiva, ser considerat un intel·lectual, depèn de la funció que

realitza l'home, independentment de quina sigui la seva professió en la

societat.
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11,1.2. La fundó de 1' Intel, lectual.

Ja s'ha dit que el procés al capita Dreyfus fou l'espurna que féu

que esclatés en un grup de periodistes, savis i escriptors la

consciència que l'Estat estava actuant incorrectament contra un home. De

fet, el procés provocà que aquests que s'autodenominaren

"intel·lectuals", esdevinguessin la caixa de ressonància d'uns

sentiments que no només sentien ells, sinó que també es trobaven en una

part de la població, Els pensadors, periodistes i escriptors, dins del

procés d'anàlisi i d'estudi de la pròpia realitat on vivien, es

revoltaren contra una situació que els semblava injusta i es convertiren

en una consciència, en protesta, en descontents (Ferry,1988:46)

Aquests primers intel·lectuals foren crítics amb el món establert i

feren públiques llurs reflexions i crítiques respecte d'una situació que

els semblava injusta. Defensaren un oprimit que és, segons diferents

autors, la tasca principal dels .intel·lectuals: defensar els sectors

oprimits i sense paraula de la societat. Com diu Jean-Paul Sartre:

"L1 Intellectual n'a qu'un ¿ooyen de comprendre la société ou il vlt,

c'est de prendre sur elle le point de vue des plus défavorísés*

(Sartre,1972:61). Es a dir que l'autèntic intel·lectual és aquell que es

compromet, únicament, amb la realitat que l'envolta. L'intel·lectual

lliure -que diu sempre el que pensa i pot ser perseguit per les

autoritats- no es compromet amb el poder, sinó amb la realitat que

aquest poder representa de manera dubtosa.

El fet de veure el món segons l'òptica dels membres més oprimits de

la societat és el que provoca que alguns autors (V. Oltra,1978:92)
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tinguin dels intel·lectuals la imatge que són un grup històric que,

sistemàticament, dissenteix i entra en conflicte permanent amb el poder

i les polítiques establertes. De fet, els intel·lectuals es troben

atrapats entre dues realitats: per una banda, dissenteixen del poder

establert. Però per l'altra, la capacitat d'analitzar i d'explicar la

realitat, o sia, les relacions de poder i els motius que tenen les

institucions per a actuar d'una o altra manera, provoquen que els

intel·lectuals adquireixin credibilitat davant del públic receptor. Es a

dir, llurs actituds, discursos, anàlisis i reflexions tenen capacitat

per a influir en el públic. Aquesta credibilitat provoca que

1'Intel.lectaul sigui "potencialment utilitzable pels detentors del

poder o per aquells que pretenen detenlr-lo" (Mercadé,1982:93).

Els intel·lectuals, en general, viuen del treball intel·lectual que

realitzen. Són individus que viuen de, per i per a les idees, ja siguin

cinetífiques, literàries, filosòfiques, etc. L'intel·lectual és un

individu que, fonamentalment, no fa coses, sinó que reflexiona sobre

coses, tot i que pot esdevenir molt "actiu" participant directament en

fets concrets (protestes, manifestos, etc.). No usa objectes, sinó

símbols, i els seus instruments de treball no són les màquines, sinó

les idees (Bobbio,1979: 10). El que provoca el salt qualitatiu "d'expert

en..." a intel·lectual no és el tenir un coneixement més profund que els

altres de la matèria que és la seva especialitat, sinó la capacitat que

demostra de relacionar els beneficis i perjudicis que poden aportar les

seves idees a la societat, i assumir-ne els riscs i proclamar-ho

públicament:

Es a dir, un intel·lectual no serà un especialista d'algun aspecte

de la ciència o de la tecnologia, sinó l'especialista que és capaç de
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plantejar-se, reflexionar i fer públiques les conclusions sobre les

conseqüències sòcio-polítiques i humanes que pot tenir la seva

especialitat/activitat.(Sartre,1972;157 Castoriadis,1988:48).

L'intel·lectual és, doncs, una persona que és reconeguda en el seu

treball, intel·lectual, i per tant, no productiu, i que comença aquest

salt qualitatiu preguntant-se sobre la feina que fa i les conseqüències

que té i sobre si mateix. El pas següent que dóna és interrogar-se sobre

la societat on viu, A partir de les preguntes que es formula sobre el

món on realitza la seva tasca, arriba a prendre consciència sobre les

injustícies que es cometen a la societat per part dels qui detenen el

poder (homes i institucions), Es a dir, el savi, l'investigador,

l'estudiós, l'especialista de,..:

"net en question l'idéologíe qui l'a forme, refuse d'etre agent
subalterne de 1'hégémonle et le mayen de fíns qu'll ignore ou qu'll
luí est Interdlt de cantester, alore 11 devlent un monstre, c'est à
dire, un intellectuel, qui s'occupe de ce qui le regards (principes
qui guldent sa vie; sa place vécue dans la soclété), et dont les
autres dlsent qu'll s'occupe de ce qui ne le regarde pas" (Sartre,
1972:38),

L'Intel,lectual és l'home que pretén discutir els ensenyaments

rebuts, la ideologia en la qual ha estat educat i les actituds que se'n

deriven per causa de comprendre el món -homes i societat- com un tot

globalitzador. L'intel·lectual protesta contra això, s'hi oposa, es fica

allà on no és cridat, perquè considera que les societats són compostes

per homes diferents que tenen problemes concrets, que exerceixen

determinades funcions socials, etc.

L'intel·lectual, en definitiva, s'adona de les contradiccions

existents, en ell i a la societat, entre la recerca de la veritat
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pràctica i de la ideologia dominant que determina la vida i les actituds

i el futur d'ell i dels individus que formen la societat. Això significa

que 1' intel . lectual és un home que trballa amb idees i que a partir de

la reflexió d'aquestes idees arriba a una presa de consciència sobre la

societat on viu i els conflictes que hi ha en aquesta societat, A partir

d'aquest moment intenta donar a conèixer al públic receptor, de

comunicar, aquestes contradiccions que són, essencialment, els "conflits

de classe" 'Sartre, 1972: 41) . L'intel·lectual és, doncs, capaç de

reflexionar no només sobre els distints camps del pensament, la ciència

o la cultura, sinó sobre els problemes que té plantejats la societat -

regional, nacional, internacional- i d'actuar com a caixa de

ressonància, comunicar-ho als altres. Així esdevçe el portaveu de les

exasperacions i dels ressentiments, sovint legítims, que la realitat de

les lleis i dels esdeveniments no pot deixar de suscitar en cadascun de

nosaltres.

L'intel·lectual transmet informacions, opinions, idees. Però

transmetre una idea o una informació HO és una pràctica neutra. Es,

essencialment, una modalitat de l'acció de l'home sobre l'home i, per

tant, el poder de comunicar -transmetre informació- esdevé una figura

fonamental del poder polític.

-Què comuniquen?- Els intel·lectuals comuniquen llur pròpia

percepció de la realitat, bé per a transformar-la, bé per a mantenir-la.

Transmeten allò que ja saben, que han après, els coneixements que han

rebut al llarg de la vida i les reflexions personals que han realitzat

sobre aquests coneixements. Segons Barbusse (Debray, 1980: 314) els

intel·lectuals són:



"Jes traducteurs de 1'idee dans le chaos de la vie. Qu'lls solent
savants, phllosophes, critiques ou poetes, leur metier éternel est
de fixer et de met tre en ordre la veri té Innombrable, par des
formules, des lols et des oeuvres. lis en dégagent les llgnes, les
directions: lis ont le don quasi dlvln d'appeler enfln les choses
par leurs noms. Par eux, la vérité s'avoue, s'ordonne et s'augmente,
et la pensée organísée sort d'eux pour rectifier et dlrlger les
croyances et les falts",

Exactament, els intel·lectuals s'ocupen de pensar el món i de

transmetre'l tal i com l'han pensat, aconsseguint de fer creure que, en

realitat, són els propis ciutadans, la mateixa societat els que tenen

aquesta visió de les coses, com si ningú els l'hagués feta arribar. Com

diu Oltra (1978; 10): "(,.,) En buena medida, los sistemas de valores,

creencias e Ideologías atribuidas al ciudadano medio o a la cultura de

masas, son productos elaborados y más bien propios de los intelectuales;

formulados a partir de ciertas experiencias de las masas y a veces con

el propósito de buscar una "constituency" en ellas".

Els medis intel·lectuals són els que tenen la millor informació, o

sia, aquella que ordena el món, que explica l'origen i la realitat de

les coses, La tasca dels intel·lectuals és donar a conèixer aquesta

informació al públic potencial que varia, canvia i/o augmenta a mesura

que passa el temps,

L'intel·lectual pot reflexionar sobre la societat perquè es

distancia de la realitat on està immers. Això li permet de prendre

consciència, Com diu Paul Baran: "Lo que caracteriza al Intelectual y lo

distingue de los trabajadores intelectuales, y en realidad, de todos los

demás es que su interés en la totalidad del proceso histórico NO es

tangencial, sino que penetra su pensamiento y afecta significativamente

su obra" (Marsal, 1979:35). Es a dir, que l'intel·lectual que ho es de
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debo va al fons de les coses, busca la veritat dels fets i la

testimonia, per això provoca por al poder establert.

Aquests intel·lectuals crítics posen en qüestió el que està

establert -cultura, política, economia-, publiquen/comuniquen llurs

reflexions al servei dels sectors oprimits de la societat, entestats en

la tasca de donar llum a un projecte de transformació de la societat

teòricament i pràcticament viable que enllaci sense dificultat amb els

interessos de les classes populars.

En aquest sentit, els intel·lectuals són un contrapoder, Són un

contrapoder com a conseqüència del fet que no produeixen res, només

reben un salari per a viure per l'exercici de llur especialitat

professional, i no tenen cap mena de poder polític o econòmic. En tot

cas, poden arribar a tenir una influència cultural i esdevenen una

consciència. El poder dels intel·lectuals sol ser purament simbòlic.Són

ser un grup de persones de reconeguda vàlua professional, que

eventualment poden ostentar càrrecs de poder en l'Administració. Però el

que sí que tenen és autoritat. O sia, que poden produir manifestos -com

el que donà origen al mot (2)-, efectuar crides, editar pamflets o

realitzar conferències de premsa, sabent que llurs paraules i actituds

tindran unes repercussions en determinats sectors de la societat.

Aquests actes són fruit de llur capacitat per creure que són capaços de

jutjar-ho tot, d'opinar sobre tot allò que veuen que succeeix a la

societat. Poden idealitzar i moralitzar a partir de llurs reflexions i,

sobretot, poden crear projectes transformadors de la societat. Aquests

projectes són els que els converteixen en un contrapoder perquè:



a) Apasten pel canvi i tanquen files entorn dels sectors socials

dels quals creuen que pot sorgir el canvi, o sia, unes classes socials

populars que, en general, no són les originàries dels intel·lectuals.

b) Són una força social crítica que nega el poder establert, que

qüestiona la seva legitimitat i que no accepta la divisió classista

entre manual i intel·lectual com a natural, sinó com a tràgic resultat

de la divisió de classes (Oltra, 1978:24),

Per tant, la funció de l'intel·lectual és una força transformadora

quan esdevé militant per a la transformació global de la societat. Les

repercussions de llurs actes vindran marcades pels mitjans de

comunicació de masses i tots els altres sistemes de difusió -en sentit

ampli, Universitats, Ateneus, tertúlies, conferències, etc.- que

reforçaran i potenciaran el paper de comunicadors dels intel·lectuals.

Els intel·lectuals són una força transformadora o contrapoder

perquè no s'han quedat en el lloc que originàriament els corresponia.

Els intel·lectuals no es conformen amb ser especialistes de determinades

matèries, celebritats o persones notòries en llur camp d'estudi, sinó

que s'aprofiten de la notorietat, de 1'autoritat científica que els

confereixen els estudis que han dut a terme, per sortir-se del seu camp

i criticar la societat i els poders establerts en nom d'una concepció

global de l'home (Sartre,1972:13). Es a dir, que trenquen l'isolament de

la professió, sacsegen l'opinió pública amb llurs reflexions i

condemnen, rebutgen o aproven tot allò que passa en nom d'un altra

sistema de valors on la vida humana és el més important de tot.

(Sartre,1972:14). De tota manera, al llarg de la història de la
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humanitat, hi ha hagut - i hi ha- intel·lectuals que han gaudit de

càrrecs en l'Administració estatal, el poder judicial, consellers de

sobirans, consellers de revolucionaris que aspiraven a governar, etc,

Al segle XX, tot i que hi ha intel·lectuals vinculats a

l'administració de l'Estat, la majoria exerceixen llur influència -i

poder- des d'institucions organitzades com la Universitat, els Col·legis

professionals, els mass-media, etc. Els mateixos intel·lectuals estan

ben organitzats en cercles formals i, per tant, el mercat els dóna força

poder sobre determinades àrees, com pot ser la producció de llibres i de

revistes especialitzades (Kadushin,1987:114). Des d'aquestes àrees poden

exercir llur crítica contra l'autoritat, tot i que hom troba "una gran

variedad de formas de consenso y disidencia en las relaciones entre los

Intelectuales y los poderes gobernantes" (Shils, 1976:43), que variarà

segons sigui una situació de llibertat o un règim autoritari.

Quan se surten de llurs competències i esdevenen consciència,

s'oposen al poder establert i als homes d'Estat que són els artífexs de

la dominació. I també els oposa als "faux intellectuels" (Sartre,1972

:53) o "chiens de garde" , o sia, tècnics del saber pràctic, "creats"

per les classes dominants per a defensar la ideologia imperant amb

arguments "qui se pretendent rigoureux" (3).

Quan hom parla de la relació entre política i cultura, els tipus

rellevants d'intel·lectuals són dos: ideòlegs i experts. El que

distingeix l'un de 1'altre és precisament la diferent tasca que tenen

com a creadors i transmissors d'idees o de coneixements políticament

importants i la diferent part que han de desenvolupar en el context

polític.(Bobbio,1979:12),
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a) un dels denominadors comuns en el paper dels intel·lectuals és

el que els defineix pejorativament com els addictes a la creació del

consens, respecte dels poderosos del moment. Però aquesta generalització

oblida que hi ha intel·lectuals addictes al dissentiment. Els

intel·lectuals als quals el poder atribueix el paper de promotors del

consens són els ideòlegs, que proporcionen principis i conductes.

b) 1'altre denominador comú és el que defineix els intel·lectuals

com a "consellers del príncep". Però també n'hi ha que aconsellen

l'enemic del príncep, que podrà esdevenir príncep en el futur. Els que

fan aquest paper són els experts, que proporcionen coneixements i

mitjans.

Hi ha una altra definció d'intel·lectual segons quina sigui la seva

actitud respecte d'una qüestió concreta del seu temps. Les definicions

es deuen a Benda i a Chomsky, i defineixen també ideòlegs que són els

"clercs" de Benda, i als experts o "mandarins" segons Chomsky. La

diferència de l'acusació -els clercs són acusats d'adorar falsos

principis i els mandarins d'haver emprat llurs coneixements en favor de

la mort- depèn del fet que els ideòlegs (principis) i els experts

(coneixements) obeeixen ètiques diverses: els "clercs" tenen l'ètica de

la bona intenció, mentre que els mandarins tenen l'ètica de la

responsabi1i tat.

Tots ells són formats en les mateixes institucions, reben els

mateixos ensenyaments, són reclutats d'entre la classe mitjana i són

educats per a defensar el mateix sistema de valors. Aquest camí

educatiu, evidentment, és organitzat des de l'Estat i té normes

rígides:
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* Ensenyament primari i sencundari on es rep la base ideològica

sobre la qual descansa l'organització social.

t Ensenyament superior on es reben els coneixements pràctics i

teòrics per a exercir la funció de "guardians de la tradició" i per a la

conservació dels valors de la societat.

tSelecció natural dels estudiants per mitjà de les relacions entre

les classes, que provoca que les classes mitjanes i altes siguin les

afavorides.

Aquelles persones que passen tots aquests estadis i proves i que

aprofiten amb escreix els coneixements impartits, esdevenen els

"tècnics del saber pràctic". Aquests tècnics són especialistes en

determinades matèries del coneixement i el poder els atorga una missió

ben definida:

"lis sont iaplicitement charges de transnettre les valeurs
(en les remaniant pour les adapter aux exigences de l'ac
tuallté) et de combattre les valeurs de toutes les autres
classes, en arguant leurs connaíssances techniques" (Sar
tre, 1972:27).

Els tècnics del saber -científics, literats, metges, periodistes,

savis, etc- davant de la missió que se'ls encomana, tenen dues opcions:

a) Acceptar-la, i així acceptar la ideologia dominant, o bé,

tot i que hi tinguin reticències, adaptar-s'hi. Esdevenen persones que

no posen en qüestió la societat ni la ideologia establerta, que en poden

fer crítiques superficials i que, en canvi, es presenten com a herois de

la societat civil, quan en realitat són els "homes d'Estat més eficaços

de qve disposa el sistema de dominacidf (Debray,1979:8).

Aquests són creadors i difusors d'ideologia, orientadors de

l'aparell cultural d'una sacietat i legitlmadors dels interessos de les
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classes socials pròpies dels grups i de les institucions de poder

COltra,1978:7). S'entén ideologia com " un proceso Intelectual de

articulación de explicaciones y valores sobre algún nivel de la

naturaleza humana dirigidos a producir un proceso de legitimación o

deslegltlmaclón que afecta a una situación social entera" (Oltra,

1978:10). Aquesta ideologia és elaborada per determinats intel·lectuals

o "falsos intel·lectuals", mentre que els autèntics intel·lectuals

s'ocuparan de combatre aquesta ideologia, que és opressora i que

perjudica les classes socials més desfavorides.

b) Perquè és aquesta la segona opció que té l'especialista del

saber: rebutjar la ideologia que l'ha format i instruït, amb la qual

cosa es converteix en I1Intel.lectual que s'ocupa de tot allò que passa

al seu voltant i deixa sentir la seva crítica, públicament, quan no hi

està d'acord. Com deia La Publicitat: "Es un deure de l'Intel,lectual de

posai—se per damunt dels polítics, de deslllgai—se de la disciplina dels

partits; però per sotaetre's a la disciplina, més Inflexible, de la

Justícia, del Dret 1 la Dignitat" (20/3/1927).

La relació de l'intel·lectual amb els polítics, homes d'Estat o

detentors del poder polític, econòmic i social, sol ser conflictiva, La

classe, dominant considera que l'intel·lectual és un traïdor

(Sartre,1972:79), ja que ha rebut tot el saber, coneixements pràctics i

ideologia que aquesta classe li ha transmès i, en comptes d'ajudar la

classe dominant a perpetuar el seu poder, fent de difusor de la

ideologia i adequant-la a les necessitats socials i polítiques i

econòmiques de cada moment, el que ha fet ha estat renegar els
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ensenyaments rebuts, els ha criticats i intenta destruir-los.

L'oposició, lluita i conflicte que s'obra entre 1'intel.lectual i la

classe dominant vénen motivats per causa del propi treball de

l'intel·lectual, que es concreta en la seva funció social, i a part

d'exercir l'especialitat del saber (matemàtiques, medecina, art,

literatura, etc) en la qual s'ha format, en els punts següents (Sartre,

1972:73-74):

a) Lluitar contra el renaixement de la ideologia a les classes

populars. O sia, que l'intel·lectual ha de destruir la idea que les

classes populars tenen de llur pròpia realitat, del seu paper a la

societat i del poder que ostenten o que no posseeixen.

b) Utilitzar els coneixements que ha adquirits, la seva

especialització professional, que ha obtingut gràcies a la classe

dominant, per a augmentar el nivell cultural de les classes populars i,

per tant, fer-les més independents des del punt de vista intel·lectual

(saber és poder).

c) Dins de l'àmbit de millora de les bases culturals de la classe

obrera, formar tècnics del saber pràctic o especialistes de la mateixa

classe obrera, perquè en puguin esdevenir els intel·lectuals orgànics.

d) Recuperar la pròpia funció de l'intel·lectual, que és difondre

la universalitat del saber, la veritat i la llibertat de pensament.

e) Esdevenir, enfront de qualsevol forma de poder, el guardià de

les finalitats històriques que les masses populars persegueixen. Josep

Ramoneda diu que l'intel·lectual treballa partint del principi que hi

ha una relació no negociable entre ètica i cultura i que pensa en la

cultura com una contribució al progrés moral dels pobles, de l'espècie

humana en general (El País. 14/2/84).
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"L'lntellectguel engage ne sauralt étre un militant, 11 dolt
preserver une liberté au aïlleu des écuells paríais enchevétrés du
révlslanlsme. Sa fldellté aux classes laborleuses ne se confond pas
avec les disciplines et les orthodoxies" (Bon/Burnier,1971:10-11)

En definitiva, l'intel·lectual vol convertir-se en el "gardien des

fins fundamentales" o sia: l'emancipació, la universalització i, per

tant, la humanització de l'home, Aquesta missió o funció que s'atorga

l'intel·lectual el converteix en un "subversiu" perquè vol canviar

l'ordre constituït, és l'enemic del règim constituït i "un etern

descontent" perquè sempre hi ha quelcom que està malament

(Marsal,1979:35).

Els règims constituïts, els poders establerts, volen utilitzar els

intel·lectuals en el seu propi benefici, com a propaganda, com a

elements que poden ajudar a legitimar el seu poder per causa de

l'autoritat que tenen sobre la població, pel respecte que imposen per

causa de llurs coneixements tècnics i dels compromisos que adquireixen

amb la gent. I hi ha intel·lectuals que posen el seu saber al servei

dels detentors del poder i no serveixen tant la Justícia com la

potència (Bobbio,1979:18).

La controvèrsia sobre l'ètica dels intel·lectuals es mou entre dos

termes: traïció, que significa passar-se a l'enemic, i deserció, que

suposa abandonar l'amic. La qüestió és que l'intel·lectual difícilment

pot restar a la torre d'ivori, sinó que en determinats moments s'ha de

comprometre. Llavors el tema és que "ésser partidari no és una traïció

quan la part de la qual estic a favor realitza millor els principis en

els quals crec; no ésser partidari no és una deserció quan cap de les
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parts no els realitza" (Bobbio,1979:19). Es a dir, independència, però

no indiferència.

Però, de la mateixa manera que els règims establerts volen usar els

intel·lectuals en llur propi benefici, també en desconfien i els

consideren perillosos. I és que des del moment en què són independents,

critiquen la societat circumdant, pensant que així col·laboren en la

seva transformació.

"Los intelectuales se hallan en situación de denunciar las mentiràs
de los gobiernos, de analizar las acciones según sus causas y sus
motivos y, a menudo, según sus intenciones ocultas. Al menos en el
mundo occidental tienen el poder que se deriva de la libertad
política, del acceso a la información y de la libertad de expresión"
(Chomsky,1971:34).

Aquesta crítica es imprescindible perquè la societat pugui respirar

un clima d'autèntica cultura que és, al capdavall, el recurs que teñen

les persones, els ciutadans dels Estats, per a mostrar llur autèntic

esperit. La cultura és " el grito de la colectividad frente a todo tipo

de aparato social que humilla a la persona en beneficio de cualquier

interés" (Razón y Fe, 1978:42-49). Com que sovint els ciutadans no

saben, no poden o no gosen cridar en contra de les injustícies, cal que

hi hagi les veus qualificades, o intel·lectuals, perquè ho facin. Si

pensem que molts intel·lectuals són o han estat escriptors, podem

recordar les paraules de Yourcenar quan assegura que: "Jes écrlvalns

veritables sont nécessaíres: lis exprlment ce que d'autres ressentent

sans pouvoir luí donner forme et c'est pourquoi toutes les tyrannies les

bàíllonnnent* (Yourcenar,1980:304)

L'intel·lectual no pot viure i no viu al marge de la societat on

està inmers, és per això que protesta i que ha de rebutjar,

constantment, la comercialització o burocratització de la seva
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