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Introducció 

Feia temps que em rondava una pregunta pel cap: què és un intel·lectual avui? El primer 

cop que m’ho vaig qüestionar va ser en una visita al Museu Renée Magritte a 

Brussel·les on hi havia exposada una fotografia on apareixien els components del grup 

“7 arts”, iniciadors del surrealisme belga. Allà hi apareixia Magritte acompanyat de la 

seva dona Georgette, E.L.T. Mesens, Victor Servranckx, Pierre-Louis Flouquet, Pierre 

Bourgeois, Pierre Broodcoorens and Henriette Flouquet, a casa de Magritte.  

Aquest fet és anecdòtic, perquè podria haver sigut qualsevol fotografia, llibre, text, 

quadre o conversa que hagués tingut. Però el que em va portar a fer aquella pregunta va 

ser, segurament per un romanticisme i melancolia històrica, veure a aquelles persones, 

que s’havien fet una fotografia una tarda a casa, estaven exposades a un museu i havien 

passat a la posteritat com un grup intel·lectual. Havien contribuït a canviar la història i 

els canons estètics i, en aquell moment, encara no ho sabien. 

Segurament cap de les persones de la fotografia són les que apareixen a la ment quan un 

pensa en un dels grans intel·lectuals de la història. La majoria d’ells jo no els coneixia 

abans d’anar al museu. Però després d’aquesta primer qüestionament, que em va venir 

al cap amb aquesta fotografia, vaig començar a pensar en noms com Sartre, Nietzsche, 

Marx, Zola, Kant... Tots em semblaven molt llunyans. Així que vaig començar a pensar 

en noms més propers en el temps i m’apareixien persones com Chomsky, Edward Said, 

Foucault, Deluze... Per què sempre em sorgien referències externes? El següent 

qüestionament va ser passar dels noms forans per apropar-me als catalans i espanyols. 

En aquest cas era fàcil pensar en persones com Ortega i Gasset, Eugeni d’Ors, Lorca, 

Josep Pla o Carles Riba, per dir-ne alguns que apareixen espontàniament. Tot i així, 

després d’elaborar aquest treball crec que quan pensem en intel·lectuals, a vegades, ens 

surten noms que, en part, poden ser creadors, escriptors, periodistes... i que, sense tenir 

clar què és un intel·lectual, els hi  atribuïm el títol perquè són creadors de coneixement 

o especuladors de formes.  

La definició d’Intel·lectual ha portat molts maldecaps al llarg de la història i, quan 

semblava que estava definida,  la mateixa història la desdibuixava un altre cop. Sota el 

nom d’ intel·lectuals podem aglutinar persones d’àmbits, ideologies, professions, 

ambicions, estils i, fins i tot, classes diferents (tot i que l’intel·lectual per definició és 
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burgès, és així avui en dia?). Davant d’aquesta complexitat per definir intel·lectual jo 

em vaig quedar amb una definició molt precisa com a persona que va en contra dels 

interessos del poder, que és un vigilant a l’aguait, que exerceix com a consciència crítica 

de la societat. Sí, pot semblar una definició, en un sentit retrògrada, clàssica  i molt 

exclusiva, però em tocava fer un llarg recorregut per continuar matisant-la. 

Abans he deixat l’enumeració de noms intel·lectuals del context espanyol i català a 

mitjans del segle XX, i ho he fet de forma intencionada. Els noms d’avui en dia en el 

nostre context encara em costa definir-los. Primer, perquè a vegades la paraula queda 

massa gran, altres perquè no em veig legitimada a etiquetar, ja que la història encara no 

ha fet de jutge i, segurament, perquè no coincidiríem en molts noms, altres sí. Per aquest 

motiu la pregunta que fa de guia no és qui és l’intel·lectual sinó què és.   

Per  respondre aquesta pregunta vaig decidir fer-ho a partir d’instruments periodístics 

com la documentació i l’entrevista. En un primer moment, volia presentar-ho com un 

reportatge. Idea que va prevaldre durant una llarg part del procés. Al final no ha sigut 

del tot així, per diferents motius. En primer lloc, i el més evident, una falta de tècnica a 

l’hora d’abordar el gran gènere periodístic. En segon lloc, una gran densitat reflexiva 

del contingut. En tercer lloc, uns grans entrevistats a qui no volia eliminar gaires 

paraules. Per tant, al final he decidit fer-ho en format entrevista, però no estricta 

entrevista. He intentat jugar amb diferents tècniques que en alguns punts poden apropar-

se al retrat, altres a l’entrevista i altres a l’assaig. Ho explico més detalladament a l’estil.  

Per tant, el que trobareu en comptes d'aquest reportatge frustrat, seran cinc entrevistes 

que porten a la reflexió sobre aquesta figura que en diem intel·lectual i el seu paper en 

la nostra societat complexa. També ressalto que, més enllà de la figura de l’intel·lectual, 

s’han tractat temes que l’envolten com serien la creació d’opinió, l’alta cultura, les 

humanitats o la universitat, entre altres. 

Els entrevistats són, per ordre en que van ser fetes les entrevistes, Manuel Delgado, 

Jordi Berrio, Jordi Amat, Jordi Gràcia (apareixen forces Jordis en aquest relat) i Marina 

Garcés. Són 5 persones amb punts de vista diferents i amb especialitats també diferents 

des de l’antropologia, la comunicació, la filologia o la filosofia. Segurament, faltaria 
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algú amb vocació més científica o d'arts plàstiques, però no apareixen tot i que marco la 

mancança.  

Les cinc entrevistes són independents, però es poden entendre com un tot,  perquè són el 

camí que jo vaig traçar i crec que tenen una continuïtat tant de contingut com d’estil. No 

es podrien entendre per separat, perquè crec que el missatge és un recorregut.  

Tot i que s’entenguin com un tot no és un tot tancat,  i s’arriba a moltes conclusions 

però cap de categòrica. Es podrien fer moltes més entrevistes, perquè segurament els 

punts de vista són molt diversos i interessants. Així que no ho considero com una feina 

acabada, sinó una mostra d’allò que podria ser.  

 

El grup  '7 Arts' a la casa de Renée Magritte's a Brussel·les, Juny de  1922 René Magritte, E.L.T. Mesens, Victor 

Servranckx, Pierre-Louis Flouquet, Pierre Bourgeois, Georgette Magritte, Pierre Broodcoorens and Henriette 

Flouquet, Font: Museu Renée Magritte.  

 

 



5 

 

 

Breu marc teòric 

 

Algunes definicions d’intel·lectual 

 

Els autèntics intel·lectuals són aquells que la seva activitat no està essencialment guiada 

per objectius pràctics, tots aquells que posen el seu goig en pràctica d’un art, una ciència 

o l’especulació metafísica, o dit més breument en la possessió d’avantatges no materials 

i consegüentment de certa manera que semblen dir-nos “el meu regne no és d’aquest 

món” 
1
- Juien Benda 

 

“L’intel·lectual és algú que es fica on no el demanen (...). El conjunt dels intel·lectuals 

apareix com una diversitat d’homes que han adquirit una certa notorietat per treballs que 

demostren intel·ligència (ciències exactes, ciències aplicades, medicina, literatura, etc) i 

que abusen d’aquesta notorietat per sortir del seu àmbit i criticar la societat i els poders 

establerts en nom d’una concepció global i dogmàtica- vaga o precisa, moralista o 

marxista – de l’home.
2
 -  Jean Paul Sartre 

Todos los hombres son intelectuales (...) pero no todos los hombres tienen en la 

sociedad la función de intelectuales. (...) Cuando se distingue entre intelectuales y no 

intelectuales nos referimos solo a la inmediata función social de la categoría profesional 

de los intelectuales, es decir, se tiene en cuenta la dirección en la que se siente el peso 

mayor de la actividad específica profesional, si en la elaboración intelectual o en el 

esfuerzo muscular-nervioso. Ello significa que, si se puede hablar de intelectuales no se 

puede hablar de no intelectuales, ya que no intelectuales no existen. 
3
 - Antonio 

Gramsci 

                                                 
1
 BENDA, Julien (1995) La traïció dels Intel·lectuals. Barcelona. ALZIRA:BRUMERA pàg: 131. 

2
 SARTRE, Jean-Paul (2005). Defensa dels Intel·lectuals. Valencia: BREVIARIS. pàg:31.  

3
 GRAMSCI, Antonio. (1972)Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires. Nueva 

Visión, 



6 

 

El intelectual, en el sentido que yo le doy a esta palabra no es ni un pacificador ni un 

fabricante de consenso, más bien alguien que ha apostado con todo su ser en favor del 

sentido crítico y que por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles o clisés 

estereotipados, o las confirmaciones tranquilizadoras o acomodaticias de lo que tiene 

que decir el poderoso o convencional, así como lo que éstos hacen. No se trata sólo de 

negarse pasivamente, sino de la actitud positiva de querer afirmar eso mismo en 

público. – Edward Said
4
 

 

"La responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y revelar el engaño. 

Se trata, según parece, de una perogrullada que no precisa comentario alguno. No hay 

tal cosa, sin embargo. Para el intelectual moderno esta afirmación no es en lo más 

mínimo evidente. Así, Martin Heidegger escribía en 1933 en una declaración favorable 

a Hitler, que “la verdad es la revelación de lo que hace a un pueblo seguro, claro y 

fuerte en su acción y en sus conocimientos”; se es responsable solamente de este tipo de 

“verdad”. - Noam Chomsky
5
 

 

Tipologies d’intel·lectual 

 

Hi ha moltes tipologies d'intel·lectual, molts autors han contribuït a definir-los i 

catalogar-los. Aquí faré un desgranatge d'aquelles que més s'usen i que apareixeran en 

les entrevistes.  

 

L’intel·lectual, al llarg de la història, ha suscitat moltes posicions contraposades, aquells 

que els valoren necessaris i positius, altres arrogants i estabilitzadors del poder. Tomás 

Maldonado diu que la concepció positiva “se aplica fundamentalmente a los hommes de 

lettres que desempeñan una acción pública de denuncia (e incluso de crítica 

revolucionaria) frente a la inmunidad, a los abusos, en los atropellos que se pueden 

                                                 
4
 SAID, Edward. (1996) Representaciones del intelectual  Barcelona [etc.] : Paidós. pàg: .40 

5
 CHOMSKY, Noam (1969) La responsabilidad de los intelectuales. Buenos Aires, Editorial Galerna. 

pàg:12 
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encontrar en el ordenamiento social vigente”
6
. Per contra, aquests homes de lletres 

també poden ser mal vistos per  la seva “pretensión sacerdotal o de compromiso 

político”. 

L’intel·lectual definit com aquell que denuncia els abusos i com a consciència crítica de 

la societat, és el que s’anomena l’intel·lectual clàssic, el paradigma del qual és Zola.  De 

formació humanista, vocació universal, pertanyent a l’alta cultura. Una persona que,com 

bé diu Benda, sembla que digui “el meu regne no és d’aquest món”.
7
  Benda els definia 

com els clergues, un clergat, que no es veu atret per les passions mundanes. 

L'intel·lectual definit a finals del segle XIX i principis del XX és una figura caduca.  

Segons Benda, ja ho era quan va escriure “La traïcio dels Intel·lectuals” l’any 1927, per 

dir que, a finals del segle XIX, els intel·lectuals es posaven a “servir els propòsits de les 

passions polítiques” i afegia  que “els que eren un fre al realisme dels pobles se’n fan els 

estimuladors”. 
8
  Els intel·lectuals que legitimen l'statu quo també han passat a la 

història amb la denominació weberiana de mandarins. Originàriament aquest nom  

prové dels estudis que Max Weber va fer sobre la classe intel·lectual dels grans 

funcionaris civils o militars a l'imperi xinès, però ara designa a tots aquells intel·lectuals 

que legitimen el poder, tal com explica Maldonado. 
9
 

Tot i així, no es pot fer només la distinció entre els intel·lectuals clàssics i els 

mandarins. La definició és complexa i ha sigut abordada i matisada per molts.  

Una de les teories imprescindibles és la d'Antonio Gramsci, que diferencia entre els 

intel·lectuals tradicionals, com serien els professors, sacerdots i administradors, i els 

intel·lectuals orgànics, connectats directament amb les seves classes socials, fins i tot, 

empreses. La connexió dels intel·lectuals amb classes o grups socials, així com amb 

l'economia i  la cultura suposa una politització del terme intel·lectual.  

                                                 
6
 MALDONADO. Tomás (1998) ¿Qué es un intelectual? : aventuras y desventuras de un rol. Barcelona: 

Paidós.p:8 
7
 BENDA, Julien (1995) La traïció dels Intel·lectuals. Barcelona. ALZIRA:BRUMERA p: 131 

8
 Íbid 

9
 MALDONADO. Tomás (1998) ¿Qué es un intelectual? : aventuras y desventuras de un rol. Barcelona: 

Paidós. 
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Gramsci considera que no existeix una classe independent d'intel·lectuals sinó que tot 

grup social té el seu propi grup intel·lectual o tendeix a formar-lo. 
10

Això significa la 

creació de capes d'intel·lectuals amb un caràcter orgànic, en el sentit de relació, 

jerarquia i funció d'organització que mantenen entre sí. La vinculació d'intel·lectuals i 

grup social  no és casual, es forma en tant que els intel·lectuals tenen la funció de donar 

a la classe o grup social que representen homogeneïtat i consciència de la seva pròpia 

funció social.  

Els intel·lectuals, per tant, es converteixen en els organitzadors a tots els nivells i 

sobretot, són els encarregats de mantenir el vincle entre l'estructura i la superestructura 

del bloc històric 

Per Gramsci són intel·lectuals tots aquells que tenen una funció d'administració i 

d'organització en l'àmbit productiu (tècnics, enginyers, empresaris...) lligats a 

l'economia,  en l'àmbit de la societat política (diferents nivells de burocràcia estatal i 

militar)  i en l'àmbit de la societat civil  (clergues, educadors...) . Aquest últim àmbit va 

des dels intel·lectuals entremitjos,  encarregats de la difusió de les idees,  fins arribar als 

grans intel·lectuals com científics o filòsofs de renom. 
11

 

Giovanna Giglioli destaca, a "Los Intelectuales orgánicos según la teoría de Gramsci " 

aquesta mediació que fan els intel·lectuals per aconseguir organitzar la societat civil 

amb exemples molt il·lustratius: 

Basta pensar, por ejemplo, cómo la Iglesia, la educación o los medios de 

comunicación contribuyen a la cohesión social por medio de sus ideólogos y 

funcionarios encargados en diferentes niveles de la difusión de una concepción 

del mundo y un ideal de hombre (...). También conocemos la función de los 

grandes intelectuales, tanto de los diferentes ámbitos nacionales como del ámbito 

internacional, en el sentido de dar una homogeneidad ideológica a la masa de los 

                                                 
10

 GRAMSCI, Antonio. (1972)Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires. Nueva 

Visión, 

 

11
 Giovanna Giglioli. (1996). Los intelectuales orgánicos en la teoria de gramsci. [20/02/2016] 

Reflexiones. Revista de Ciencias Socials de la Universidad de Costa Rica , 46. Núm. 1, 29 - 36. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10907 [En línia] 
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intelectuales de distintos niveles, tendiendo a la formación de un bloque 

intelectual compacto, lo que redunda, en última instancia, en homogeneidad 

ideológico-cultural de la sociedad en su conjunto.
12

 

Per tant, amb Gramsci, el concepte d'Intel·lectual acaba obtenint una gran extensió. 

Edward Said va dir que Gramsci, pràcticament, va ser el primer en senyalar als  

intel·lectuals, i no a les classes socials, com elements centrals del funcionament laboral 

de la societat moderna. 
13

  

De manera semblant  podem trobar la figura de l'intel·lectual específic de Foucault, que 

intenta desplaçar l'intel·lectual clàssic , sobre el que diu: 

"el llamado intelectual de «izquierdas» tomó la palabra arrogándose el derecho de 

hablar como maestro de la verdad y la justicia. Le escuchábamos, o se hacía escuchar, 

como representante de lo universal. Ser intelectual, era ser un poco la conciencia de 

todos."
14

 

Foucault rebutja aquesta voluntat representativa, de veritat, de universalitat. El nou 

intel·lectual ja no parlarà en nom de ningú, no pretendrà formular la seva pròpia idea del 

bé com allò universal. L'intel·lectual específic suposarà un prestador de veu i  la seva 

funció serà realitzar diagnòstics sobre situacions concretes que només serviran per 

problematitzar algun escenari en concret: 

"Actualmente, no creo que el intelectual mantenga el papel de decir verdades, de 

decir verdades proféticas sobre el futuro. Puede que el diagnosticador del 

presente, como decía anteriormente, pueda intentar hacer comprender a la gente lo 

que está pasando, en los dominios en los cuales dicho intelectual es competente. A 

través del pequeño gesto que consiste en desplazar la mirada, el intelectual vuelve 

visible lo que es visible, hace aparecer lo que está cerca, tan inmediato, tan 

íntimamente ligado a nosotros mismos que no lo vemos".
15

 

                                                 
12

 Íbid 
13

 SAID, Edward. (1996) Representaciones del intelectual  Barcelona [etc.] : Paidós.  

 
14

 FOUCAULT, Michel Dits et Écrits, vol. III. (1994)  Paris, Gallimard, , pàg. 156. 
15

 FOUCAULT, Michel Dits et Écrits, vol. III. (1994)  Paris, Gallimard, , pàg. 157 
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Hem de situar la figura de Foucault , i la del seu intel·lectual específic, com a símptoma 

d'una conjetura  profundament marcada pels successos del Maig del 68. Com senyala 

Joaquín Fortanet "la crítica radical de todas las formas posibles de dominación, la 

problematización del poder, la puesta en cuestión de la filosofía y del saber clásicos 

podrían servirnos para trazar algunos de los gradientes que dan forma a ese pensamiento 

que algunos llamaron posmoderno y que respondía a unas exigencias concretas del 

contexto de la época".
16

 

Edward Said, no rebutja les postures de Gramsci i Foucault, però ressalta que aquesta 

proliferació de les figures intel·lectuals ha desembocat a que els intel·lectuals siguin 

estudiats en un nombre de camps inabastables.  

 "Basta con añadir a las palabras "de" e "y" a la palabra "intelectuales" para que, 

casi de manera inmediata, surja ante nuestros ojos una entera biblioteca de estudios 

acerca de los intelectuales de una amplitud realmente sobrecogedora, pero 

minuciosamente enfocada a los detalles." 
17

 

Davant d'aquesta amplitud,  Said tem que la figura de l'intel·lectual "desaparezca entre 

la masa de detalles, y de que el intelectual se limite a ser un profesional más, o una 

figura dentro de una tendencia social".  L'intel·lectual, segons Said, encara té un paper 

específic a la societat i no pot acabar sent un "simple profesional sin rostro" perquè 

concep en l'intel·lectual, més enllà d'una funció, una personalitat.  

L'intel·lectual no només representa el que expressa, sinó que ell en sí és una 

representació. Considera que la bibliografia sobre els intel·lectuals s'ha centrat molt en 

definir el concepte però no s'ha fet "el inventario de la imagen, la firma, la intervención 

y los logros reales, justamente los elementos que tomados en su conjunto constituyen la 

auténtica savia vital del auténtico intelectual"
18

. Segurament, el que es planteja Said, és 

una de les qüestions més difícils d'estudiar i de posar sobre paper. Definir l'intel·lectual 

i la seva funció és una tasca difícil, però encara ho és més explicar l'essència humana 

d'aquestes figures que destaquen com a intel·lectuals. Per què ells? La figura dels 

                                                 
16

 FORTANET. Joaquim (2010). Dos modos de concebir la labor intelectual Foucault y Rorty. 

[28/03/2016], de DIALNET .  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3308846 [En línia] 
17

 SAID, Edward. (1996) Representaciones del intelectual  Barcelona :Paidós. pàg: .29 
18

 Íbid. pàg: .31 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3308846
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intel·lectuals no només ens interessa pel que vam dir o publicar, també ens interessen 

les seves relacions personals, les seves anècdotes, els seus amics, les seves activitats i 

tertúlies. Davant d'això, els intel·lectuals no es poden entendre com unes persones 

anònimes, perquè segurament no els hi atorgaríem aquest títol si no haguessin estat 

envoltats d'aquest espai i mode de vida intel·lectual.  

Més enllà d'aquesta reflexió, Said apunta temes importants, sempre centrant-se en la 

figura  de l'intel·lectual com una persona pública. Considera que la seva funció encara 

és la de "hacer progresar la libertad y el conocimiento humanos". En contraposició 

filòsofs com Lyotard creuen que en l'era del postmodernisme aquestes grans ambicions 

ja no es poden concebre. Els intel·lectuals postmoderns segons aquesta tendència de 

pensament només aprecien la competència i no valors com la veritat i la llibertat. Said 

s'oposa a aquesta tendència més catastrofista y considera que "Lyotard y sus seguidores 

no hacen otra cosa que reconocer su propia incapacidad y pereza, y hasta tal vez su 

indiferencia"
19

.  

Finalment un apunt important a senyalar de l'aportació de Said és:  

"la política es omnipresente; no hay huida posible a los reinos del arte y del 

pensamiento puros o, si se nos permite decirlo, al reino de la objetividad 

desinteresada i de la teoría trascendental. Los intelectuales son de su tiempo, 

caminan vigilados por la política de masas de representaciones encarnadas por la 

industria de la información o los medios y, únicamente están en condiciones de 

ofrecer resistencia a dichas representaciones poniendo en tela de juicio las 

imágenes, los discursos oficiales y las justificaciones del poder por unos medios 

cada vez más poderosos"
20

 

De la mateixa manera ho percep Noam Chomsky quan diu que  

"los intelectuales tienen la posibilidad de mostrar los engaños de los gobiernos, de 

analizar los actos en función de sus causas, de sus motivos y de las intenciones 

subyacentes. (...) La democracia de tipo occidental otorga a una minoría 

privilegiada el tiempo libre, los instrumentos materiales y la instrucción que 

                                                 
19

 Íbid. pàg. 35 
20

 Íbid. pàg. 28 -39 
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permiten la búsqueda de la verdad escondida tras el velo de deformaciones, de 

falsas representaciones, de la ideología y de los intereses de clases, a través de los 

cuales se nos da la historia inmediata. Las responsabilidades de los  intelectuales 

son, por consiguiente, mucho más profundas que la responsabilidad de los pueblos 

(para emplear el término de MacDonald) dados los privilegios únicos de que 

gozan los primeros."
21

 

Objectius  

L’objectiu principal d’aquestes entrevistes versarà sobre la pregunta “què és un 

intel·lectual avui”. Tot i així, no serà l’única qüestió que s’abordarà. Altres preguntes 

indispensables versen sobre temàtiques com l’alta cultura, la universitat com a institució 

intel·lectual o les humanitats. Temàtiques que envolten al subjecte intel·lectual en tota 

la seva dimensió. 

Aquest objectiu però no és categòric, i no s’intenta arribar a cap conclusió ferma, perquè 

segurament no existeix. La intenció final versa sobre fer reflexionar i aprendre coses 

noves als lectors.  

Metodologia 

La metodologia bàsica per la realització d'aquest treball consisteix en diferents parts que 

es poden resumir en: documentació, recerca dels entrevistats, preparació del qüestionari 

i, finalment, el tractament de les entrevistes que està explicat en l'apartat estil.  

Documentació 

La part més exhaustiva del treball va consistir en la documentació (que es pot trobar a la 

bibliografia).  Hi ha dues parts diferenciades en el procés de documentació. La primera 

és la documentació sobre el tema amb dos propòsits bàsics: 

1) Situar la figura de l'intel·lectual en la història i estudiar el progrés que ha 

experimentat la concepció de la figura fins el dia d'avui.  

                                                 
21

 CHOMSKY, Noam (1969) La responsabilidad de los intelectuales. Buenos Aires, Editorial Galerna. 

pàg:11 
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2) Contrastar la documentació enfront el moment actual per poder plantejar les 

preguntes que després seran la base de les entrevistes. 

Una cop realitzada la primera part hi ha una segona part de documentació que es 

realitzarà després de la recerca dels entrevistats. Aquesta consisteix en la documentació 

de cada entrevistat en particular a través de les seves obres. D'aquesta manera les 

entrevistes cobren el sentit de ser especialitzades, no només en el tema a tractar sinó 

també per a cada persona entrevistada.  

Recerca dels entrevistats 

Els criteris per establir els entrevistats són :  

1) que siguin persones amb atributs que es poden relacionar amb la definició 

d'intel·lectual com serien les seves professions i el seu prestigi tant acadèmic com de 

rellevància pública   i/o 

2) que tinguin obres publicades que versin sobre la figura de l'intel·lectual 

Preparació del qüestionari 

Els qüestionaris han d'anar dirigits a respondre la pregunta "què és un intel·lectual 

avui". Tot i així, no serà un qüestionari genèric perquè considero important fer-ne un 

per a cada entrevistat. Hi haurà preguntes que segurament es repetiran però la majoria 

seran especialitzades.  

Estil 

A l'hora de textualitzar i tractar les entrevistes he utilitzat diferents eines del periodisme 

literari i narratiu. Des d'un primer moment no vaig voler que les entrevistes fossin 

només temàtiques sinó que també fos important la figura entrevistada. D'aquesta 

manera,  cada entrevista tindrà certs parts de retrat com poden ser l'escenari en el qual es 

va mantenir l'entrevista, com es va desenvolupar l'escena o aspectes del perfil de cada 

entrevistat.  
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Mantenir la veu dels entrevistats ha estat una tasca fonamental per aquestes entrevistes. 

Des d'un primer moment volia defugir d'entrevistes estèticament planes o d'estil beige 

com diria Tom Wolfe,  perquè considero important que el lector canvií de localització i 

personatge a cada entrevista. Un gran esforç ha sigut destinat a que cada entrevistat 

pogués mantenir el seu to, el seu ritme i la seva argumentació. D'aquesta manera trobem 

un Manuel Delgado que parla ràpid i canvia constantment de tema en contraposició, per 

exemple, d'una Marina Garcés amb argumentacions llargues i ben estructurades, 

impossibles de retallar, perquè segurament l'entrevista perdria molt d'interès. 

Un altre punt important a destacar és que la meva veu apareix en molts moments de 

l'entrevista. No només per preguntar, sinó també per fer reflexions en més qualitat 

d'assaig. No només utilitzo la meva veu per plantejar preguntes internes o de reflexió, 

també, en molts moments, és per situar el lector en una teoria de pensament o 

paradigma filosòfic. Crec que d'aquesta manera s'enriqueix l'entrevista, no només des 

del punt de vista teòric, sinó també des de la reflexió que les seves respostes no 

apareixen del no res. D'aquesta manera puc aportar molt més coneixement al lector. Per 

fer-ho m'he deixat guiar per cada entrevista. Si l'entrevistat em feia referència a un llibre 

o a un autor que li semblaven importants després em documentava i ho incorporava a 

l'entrevista, de forma més narrativa.  
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Justificació dels entrevistats 

Manuel Delgado 

Font: Vilaweb 

 

Manuel Delgado (1956) és Llicenciat en història de l’art,  Doctor en antropologia per la 

Universitat de Barcelona i va estudiar estudis de tercer cicle a Section de Sciences 

Religieuses de l’École Pratique des Hautes Études, a la Sorbona de París. Actualment és 

professor titular d’antropologia religiosa al Departament d’Antropologia Social de la 

UB. És especialista en la construcció de l’etnicitat, apropiacions socials de l’espai 

públic urbà i la construcció d’identitats col·lectives en contextos urbans.  Va ser 

membre del Partit Comunista, militant de d'EUiA i integrant a les llistes de la CUP el 

27S.  També té un blog anomenat “El Cor de les Aparences” on publica textos teòrics i 

de reflexió.  

 

Per què he escollit a Manuel Delgado? 

Delgado em va semblar una figura a tenir en compte des d’un primer moment per 

diferents motius. En primer lloc, perquè m’interessava la visió antropològica de la 

figura de l’intel·lectual. I, sen segon lloc, perquè  és un antropòleg de referència dins del 

panorama català que, més enllà del seu camp té una veu pública.  En aquest sentit crec 

que ha actuat en diferents moments de la seva vida com un intel·lectual.  
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Jordi Berrio 

 

Font: Societat Catalana de Comunicació 

 

Jordi Berrio és Doctor en filosofia i professor jubilat del Departament de Mitjans, 

Comunicació i Cultura de la UAB on impartia classes de Teoria de la Comunicació. Des 

de l’any 2015 és director de Societat Catalana de Comunicació. Compta amb diferents 

obres com “Teoría de la Persuasión” (1983), “L’opinió pública i la democracia”, “Els 

intel·lectuals avui” (1994) o, la més recent, “La obra de McLuhan o “El trabajo 

intelectual como provocación” (2005). 

 

Per què he escollit a Jordi Berrio? 

El primer llibre que vaig consultar per documentar-me per fer aquest treball va ser “Els 

intel·lectuals, avui” de Jordi Berrio i Enric Saperas. En el seu llibre arribaven a la 

conclusió que l’intel·lectual clàssic estava desapareixent en favor a noves figures. 

Berrio ha tractat àmpliament el tema dels intel·lectuals, la cultura i la opinió pública i 

considerava que era necessari el seu punt de vista. 
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Jordi Amat 

     Font: El Periódico 

 

Jordi Amat és escriptor, filòleg i crític literari. Es va llicenciar en filologia hispànica la 

UB l’any 2001 i es va formar a la Unidad de Estudios Biográficos. És tot un aficionat 

als arxius, i es pot passar hores buscant i regirant arxius històrics. Això ha fet que 

s’especialitzi en l’anàlisi de figures clau de la narrativa de no ficció hispànica com 

poden ser Pla, Gaziel, Camilo José Cela o José Maria Valverde. Com escriptor ha 

publicat bibliografies com Els laberints de la llibertat. Vida de Ramon Trias Fargas pel 

que va guanyar el l Premi Gaziel de Biografies i Memòria i llibres d’assaig com Las 

voces del diálogo amb el que va guanyar el Premi d'Assaig Casa de América. 

Actualment escriu una columna d’opinió a La Vanguardia  cada dos diumenges. 

 

Per què he escollit a Jordi Amat? 

Em vaig llegir el seu llibre “El llarg Procés. Història i política a la Catalunya 

Contemporània (1937-2014) "  i em va interessar el seu tractament de la història així 

com el tractament que feia de les figures intel·lectuals que van viure i conformar els 

diferents moments històrics.  En el seu pròleg comença amb el que ell creu que és la 

imatge de la claudicació intel·lectual catalana  i em va semblar interessant mantenir una 

conversa sobre aquests intel·lectuals i el poder.  
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Jordi Gràcia 

 

Font: Marc Mesa 

Jordi Gràcia (1965) és Catedràtic i professor de Literatura Espanyola a la UB. També és 

assagista i col·laborador de El País, on aborda temes literaris i intel·lectuals o 

preocupacions actuals com l’estat de les humanitats, sempre defugint un anàlisi 

catastrofista. Ha dedicat gran part de la seva obra a la història intel·lectual del segle XX, 

amb biografies de Ridruejo i Ortega i Gasset . La seva última obra és Miguel de 

Cervantes. La conquista de la ironía publicada per Taurus.  

 

Per què he escollit a Jordi Gràcia? 

Vaig descobrir a Jordi Gràcia documentant-me, i em vaig llegir el seu pamflet “El 

intelectual melancólico. Un panfleto”.(Anafgrama 2011). Em va cridar des d’un primer 

moment el seu punt de vista perquè defugia d’allò que havia llegit fins al moment. 

Davant de l’apocalipsi que molts autors defensen del moment actual de les humanitats i 

de l’intel·lectualisme Gràcia és optimista i creu que no ha existit millor moment per la 

cultura que ara mateix. Veu en els intel·lectuals una melancolia rància cap al que havien 

sigut i això, considera, els fa separar-se del present. Per aquest motiu vaig considerar 

indispensable el seu punt de vista.  
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Marina Garcés 

 

Font: La Marea 

Marina Garcés (1973) és filòsofa i assagista. Va estudiar filosofia a la Universitat de 

Barcelona i actualment és professora titular de filosofia  a la Unviersidad de Zaragoza. 

És impulsora del projecte “Espai en Blanc” de pensament crític, col·lectiu  i 

experimental. Té tres obres publicades:  En las prisiones de lo posible (2002),  Un 

mundo común (2013) ,  publicades per l’editorial Bellaterra, i Filosofia Inacabada 

(2015) publicada per Galaxia Gutenberg. Aquest passat mes de maig va acabar la seva 

col·laboració amb el diari Ara on tenia un espai anomenat “Fora de classe”.  

 

Per què he escollit a Marina Garcés? 

Vaig anar a la presentació de l'últim llibre de Garcés "Filosofia Inacabada"  el passat 

mes de febre. Em va semblar molt interessant la seva postura envers el discurs de 

l’apocalipsi que estem vivint i com reivindica que encara res s’ha acabat i no hem de 

sucumbir sota els discursos de la catàstrofe. És un referent a l’hora de combinar teoria i 

pràctica i portar la filosofia i el pensament crític fora de l’acadèmia. La seva opinió em 

semblava interessant, així com la seva figura com a filòsofa avui en dia.  
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Les entrevistes 

 L'intel·lectual avui 
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Introducció a les entrevistes 

 

“La meva ardent protesta no és sinó un crit que em surt de l’ànima. Que s’atreveixin a 

portar-me davant dels tribunals i que la investigació tingui lloc a primera llum del dia! 

Mentrestant, espero. Accepti, senyor president, el més profund respecte”.   

 

Amb aquest paràgraf Émile Zola segellava el seu article “J’accuse” adreçat com una 

carta a Félix Faure, en aquell moment president de la Tercera República. La carta es va 

publicar al diari L’Aurore el 13 de gener de 1998 en motiu de l’afer Dreyfus davant el 

que Zola no en volia ser un còmplice mut. Les nits de Zola es veien “sovintejades per 

l’espectre innocent que expia allà, en la més horrorosa de les tortures, un crim que no ha 

comès”, es sentia responsable d’una injustícia que s’estava cometent davant dels seus 

ulls i va decidir actuar. 

Zola va sortir en la defensa d’Alfred Dreyfus, l’oficial jueu injustament condemnat de 

traïció, expulsat i empresonat, i no només va afirmar-ne la seva innocència sinó que va 

senyalar,  un a un, aquells homes que l’havien tancat al presidi. Amb el “J’acuse de 

Zola es defineix la figura de l’intel·lectual crític en el sentit modern,  un “ser apart, algú 

capaç de dir-li la veritat al poder, un individu dur, eloqüent, immensament valent i 

aguerrit, per qui cap poder mundà és massa gran i imponent com per no criticar-lo i 

censurar-lo amb tota la intenció”, com seria definit per Edward Said l’any 1993 a 

Representacions de l’Intel·lectual.  

He tirat més d’un segle enrere per trobar-nos amb aquest primer moment en que es va 

reconèixer la capacitat de l’intel·lectual per ser escoltat i anar en contra del poder 

establert i de la veritat oficial. Zola va utilitzar un mitjà de comunicació, (en comptes de 

fer un pamflet, que era la idea inicial), va anar en contra el poder  i va signar un 

manifest. Ben bé, va fer tot allò propi de la definició d’intel·lectual.  

Però mentre que aquest episodi es pot emmarcar en un moment de definició, nosaltres 

ens trobem, més aviat, en un d’indefinició.  Existeix aquest intel·lectual avui? O és un 

actor social extint, un vestigi del passat?  
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La complexitat del món, les mil veus que avui s’escolten i els diferents mitjans que 

tenim per difondre-les compliquen la definició d’aquesta figura. Però, encara necessitem 

veus que vagin en contra del poder, de les violacions dels drets humans i de les 

injustícies i que siguin potents per ser escoltades. Tenim drames diaris, no cal mirar 

gaire lluny, no cal apartar la mirada del telenotícies. El drama dels refugiats, 

segurament, és el que ens colpeix més fort ara mateix. I això planteja, no necessitem 

aquestes persones que s’alcin amb tot el seu crèdit intel·lectual en contra del poder?  

Lluny de voler arribar a una conclusió sòlida, convido a una reflexió d’aquesta figura i 

d’allò que comporta i l’envolta com podria ser l’alta cultura, la Universitat, les 

Humanitats o el poder. Diferents persones m’han acompanyat en aquest recorregut en 

recerca de qui és un intel·lectual avui que són Manuel Delgado, Jordi Berrio, Jordi 

Amat, Jordi Gràcia i Marina Garcés. Les seves veus són les que m’han guiat per un 

camí de coneixement i reflexió que, fins i tot, traspassa els motius d'aquestes converses.  
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Una classe d’antropologia 

      amb Manuel Delgado 

-  Me conozco; nunca haré nada valedero. Y es deplorable un intelectual que no hace nada. 

-  Harás algo si te empeñas en hacerlo. Por otra parte, ser un intelectual no es una tara. 

-   No es una gracia —dijo Lambert. 

-  Soy uno y, sin embargo, me concedes tu estima. 

-  Tú eres otra cosa —dijo Lambert. 

- Pero no, soy un intelectual. Me revienta que hagan de esa palabra un insulto: hay tipos 

que parecen creer que el vado del cerebro les amuebla la virilidad. 

Los Mandarines, Simone de Beauvoir 

 

“No em tatxis d’intel·lectual”  va dir Manuel Delgado una nit d’hivern al bar  Marsella, 

cervesa en mà i envoltat d’ un grup d’estudiant esguardant qui era aquella que havia 

gosat interrompre la conversa. Tot i la primera impressió, i reafirmar-se “els 

intel·lectuals són tots uns fantasmes”, va accedir a parlar un dia . Vam quedar una tarda 

de primavera al seu despatx a la UB del Raval, al Departament d’Antropologia Social. 

A l’entrar em vaig trobar amb una porta metàl·lica tancada amb pany i un llarg llistat de 

professors, cada un tenia assignat un número. Em va obrir una veu rovellada. Vaig 

haver de travessar un passadís impersonal, fins arribar al seu despatx, de mobles 

d’oficina blancs. Només em va cridar l’atenció un cendrer sobre la taula i una bossa de 

pedres. Delgado és un home que parla ràpid, i abans que me’n pogués adonar ja estàvem 

discutint, sense poder seguir el guió de preguntes que m’havia preparat.  

Va senyalar al seu voltant de forma teatral. 

 

- Mira jo treballo aquí. Tu creus que això és el despatx d’un intel·lectual? Els 

intel·lectuals no tenen despatx. Perquè… de què treballa un intel·lectual? Hi ha 

algun tipus d’oficina? Algun apartat de l’administració que es diu Els 

Intel·lectuals? Una empresa dels Intel·lectuals S.A? Són uns fantasmes... 

- Persones que produeixen coneixement, per exemple. 

- Les persones que produeixen coneixement estan entre aquestes parets, són 

professors i funcionaris, no intel·lectuals.  
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Gramsci va dir que tots els homes són intel·lectuals, tot i que no a tots els homes els hi 

correspon exercir en la societat la funció d'intel·lectual. Un científic que crea la bomba 

atòmica no és un intel·lectual, si la crea i després postula en contra de la seva utilització 

està exercint com un intel·lectual, així ho explica Sartre en el manifest “En defensa dels 

Intel·lectuals”. Segons Delgado, Sartre va tenir el gran mèrit d’equivocar-se en tot, la 

qual cosa no deixa de tenir un cert mèrit.  Ha llegit el seu treball sobre  l’Imaginari i li 

sembla admirable,  així com la Nàusea un gran llibre,  però què te a veure això amb que 

sigui un intel·lectual? 

Els intel·lectuals segons Delgado “Són persones que se’ls hi atribueix un valor oracular 

per mèrits que, la major part de vegades, no tenen res a veure amb la seva realitat, en 

tant que productors de coneixement o de formes. Són persones que han tingut la gràcia 

d’introduir categories i conceptes que han tingut un determinat ús social.” I afegeix  que 

l’intel·lectual “ocupa en les nostres societats el que en altres societats ocupen els 

oracles, els xamans, els que d’una manera o altra se’ls hi arroga la capacitat d’orientar 

l’experiència atorgant-li un determinat sentit, a partir de la seva capacitat de manipular 

el llenguatge. Però, ja es deixa que ocupin aquest lloc perquè ells tenen una 

sobreabundància de significats que contrasten amb la mancança de significats que té la 

gent ordinària. És gent que té la capacitat de produir idees, algunes són utilitzades 

socialment per definir d’una forma, més o menys clara i ordenadora, la realitat. A partir 

d’un acte de pura màgia, tenen la màgia de les paraules.” 

 Així ho va definir en un primer moment Delgado. Es va quedar  pensatiu, em va mirar i 

em va dir: 

- Escolta què has de fer d’aquí una estona? Et faria res acompanyar-me a la classe un 

moment? Estem parlant de Durkheim i t’aniria bé.  

Émile Durkheim, filòsof i sociòleg francès, contemporani al primer Émile que ha sorgit 

en aquest relat, Zola, també es va preocupar pel cas Dreyfus. Però no es va preocupar 

tant per l’afer com pel què havia suposat l’acte dels intel·lectuals davant d’aquest. Així 

ho expressa “deixem de banda els arguments circumstancials que són intercanviats 

d’una part i d’una altra; oblidem-nos l’affaire mateix i dels tristos espectacles dels que 

hem sigut testimonis. El problema que s’aixeca davant de nosaltres sobrepassa 
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infinitament els incidents actuals i ha de ser abstret d’aquests”. Quin era aquest 

problema? Era l’individualisme, la potestat que els propis intel·lectuals s’havien arrogat 

per anar contra l’autoritat.  

Durkheim, va parlar d’aquesta problemàtica en un text anomenat “L’individualisme i els 

intel·lectuals” publicat el mateix any 1898 i en contestació de Ferdinand Brunetière, un 

crític literari francès que s’havia postulat totalment en contra de l’aposta intel·lectual 

davant del cas Dreyfus. Brunetière atacava la posició que els intel·lectuals havien dut a 

terme durant el procés i també s’entretenia assenyalant tots els terribles mals que 

l’individualisme portava a la societat francesa, fins a sentenciar que “l’individualisme és 

la malaltia d’aquesta època (...) Cada un de nosaltres només confia en sí mateix com un 

jutge suprem de tot i no permet que la seva opinió sigui discutida... Quan 

l’individualisme assoleix tal grau d’autocomplaença no pot esperar-se, sinó que es 

converteixi en anarquia”. Brunetière feia un apunt important aquí. Estava tothom 

legitimat a parlar de temes que anaven fora de la seva competència? Poden els 

escriptors, per exemple, escriure, com ho fan actualment, tot allò que creguin 

denunciable?  

Durkheim, va contestar que l’anarquia intel·lectual i moral és resultat inevitable del 

liberalisme i de l’individualisme que el sustenta. Algunes varietats de liberalisme són 

egoistes i amenacen el bé comú de les societats, al fomentar que l’individu estigui 

excessivament ocupat pels seus interessos personals. Però hi ha una altra corrent del 

liberalisme que és moral i social. Aquesta forma l’anomenen “individualisme moral” i 

sosté que “que és l’únic tema de creences que pot assegurar la unitat moral del país”.  

Així que un intel·lectual està cometent un acte individualista, però per una raó que 

transcendeix el seu propi interès. Era un bon apunt a tenir en compte. 

“Mira, els intel·lectuals fan pura bruixeria. Fidel Castro els hi deia Bruixots culturals. 

Perquè al capdavall és bàsicament el mateix. Va ser en relació una carta de protesta 

quan van empresonar a Cuba a Carlos Padilla quan ho va dir. I tenia raó.  Per què la 

opinió sobre el tema dels refugiats que pugui tenir José Antonio Marina val més que la 

teva? És més, els Intel·lectuals bàsicament són un exemple perfecte d’impostura 

generalitzada, són els que firmen manifestos d’intel·lectuals. “  Així va seguir Manuel 

Delgado la seva intervenció.  
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- Però, això significa que no els necessitem?  

- Els necessitem però es  un acte d’impostura. Jo mateix ho he fet i me n'avergonyeixo, 

és un acte de cinisme. Tot i que actuar com a tal és una temptació. Perquè, en el fons, no 

creus que no firmar - un manifest - hauria sigut un acte més vanitós que dir que sí? És 

com a la vida de Brian, “el verdader Masies nega la seva divinitat..." 

- Per exemple, el que va ser la Tancada dels Intel·lectuals a Montserrat l'any 70 en 

motiu del consell de guerra de Burgos contra militants d'ETA. Allò va ser un acte 

d'impostura? 

- Clar! Saps com vam reaccionar alguns? Jo en aquell moment estava a Bandera Roja i 

vam fer una manifestació al Carrer Tusset i ho vam destrossar tot. Aparadors, 

contenidors... 

Es gira cap a l'ordinador i busca al seu blog "El cor de les aparences" una publicació 

antiga, que just porta com a títol "Desemmascarament i mort de la gauche divine. La 

destrucció del carrer Tusset". Obra la fotografia que surt al principi de la publicació. És 

una petita notícia a la portada de La Vanguardia amb el nom "Vandalicos destrozos en 

la calle Tuset y en la Plaza del Centro", i em llegeix somrient com tot havia quedat fet 

miques.  Assenyalo l'ordinador i li pregunto: 

- Què en penses? No creus que amb l'ordinador tenim un gran accés a coneixement tot i 

que encara no estem educats per gestionar-ho? 

- Què dius! Tu saps per què serveix Internet? Serveix per això.  

Obra una nova pestanya, posa Youtube i en un moment ens trobem mirant un vídeo de 

més de 10 minuts sobre un asiàtic de país indeterminat que se li descontrola un llumí i 

crema tota l'habitació. Mentre em miro el vídeo Delgado aprofita per  preparar la classe 

que té en 10 minuts. De cop, torna a mirar-me, com si, per un moment hagués oblidat 

que estava allà. Alça la bossa de pedres de sobre la taula i me l’apropa perquè la miri 

fixament.  No diu res, així que intervinc. 

- Són... pedres? 
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- No! Per tu són pedres, però són restes de casa de l’Escobar, el narcotraficant. Això 

és donar-li valor a allò sagrat... 

Manuel Delgado imparteix antropologia de la religió a segon curs d’antropologia de la 

UB. És l’únic curs que exerceix actualment. Em col·loco a l’última fila d’una classe 

plena de gom a gom. Es mou d’una forma confiada per la classe, amb un llenguatge 

quotidià de tio i hòstia puta. Segueixo els primers minuts de la classe expectant. De cop 

llença a l’aire:  

- Què és per vosaltres un intel·lectual? 

Hi ha uns segons de silenci fins que comencen a sorgir les primeres idees. Els estudiants 

d’antropologia tenen clares dues paraules a l’hora de definir aquest intel·lectual: un 

oracle i un xaman. De cop, una alumna assenyala a Manuel Delgado i li diu que ell 

podria ser un exemple d’intel·lectual. Delgado es posa a maleir,  però l’alumna 

insisteix: 

- Ves a les altres classes d’antropologia i comprova quanta gent hi ha. Aquí no hi cap 

ningú més.  
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La mort de l’intel·lectual i el naixement de l’opinador 

      amb amb Jordi Berrio 

 

“En el sistema dels mitjans de comunicació la cultura deixa de ser una finalitat per si 

mateixa per esdevenir un mitjà per a la consecució d’altres finalitats no culturals”. – 

Adorno i Horkheimer 

 

Jordi Berrio és tot un senyor,  d’aquells que se’ls parla de vostè sense esperar que et 

demanin que els tutegis. Amb una bona americana i sense corbata, ja que abans de 

començar a estudiar filosofia havia treballat a un banc i no tenia bons records d’estar tot 

el dia encorbatat. Tot i així, quan era director del departament de Mitjans de 

Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre en tenia una 

penjada darrera la porta, per si de cas.  

- No hi ha ni un català aquí. No creus? 

Em deia mentre caminàvem pel Raval dirigint-nos a l’Institut d’Estudis Catalans. Berrio  

té més de 70 anys i em va explicar que se sent desplaçat de l’àmbit acadèmic des que no 

li van deixar tutoritzar una última tesis doctoral l’any passat. Per què no li deixaven si 

l’alumne ho demanava?   

Així parlant vam arribar Maria Aurèlia Capmany i vam entrar a l’edifici de l’Institut per 

la seva llibreria, plena de les noves i velles publicacions científiques de l’IEC. Entre 

aquestes encara es pot trobar, en el seu fons, un llibre que em va servir per començar a 

informar-me sobre l’estranya figura de l’intel·lectual. El va escriure Jordi Berrio, 

juntament amb Enric Saperas, doctor en ciències de la informació, l’any 1993 i porta 

com a títol “Els intel·lectuals, avui”. Saperas i Berrio et guien amb aquest llibre cap a 

una tesis fatalista: la mort de l’intel·lectual. Aquesta idea ja havia aparegut uns anys 

abans quan Berrio i Saperas van participar en unes converses que versaven sobre 

l’intel·lectual i els mitjans de comunicació...Hem de tirar enrere,  fins l’any 1991.  

 

“No són un debat ni una tertúlia. Ni una polèmica ni una xerrada. Són converses. Un 

raonar. Un fer anar la raó. Un enraonar. Sense públic davant amb qui quedar bé. Ni 
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contrincant a qui guanyar. Un enraonament serè, contrastat, en veu alta. Un versar 

cadascú, sobre un tema, amb si mateix, i amb cadascú dels altres. Això: conversar”.  

 

Amb aquestes paraules Wifredo Espina iniciava el primer Cicle de Converses a la 

Pedrera l’any 1991. En aquell moment, Espina era el director del Centre d’Investigació i 

Comunicació i, juntament amb la Fundació de Caixa Catalunya, va decidir iniciar un 

cicle de debats a aquesta casa de Gaudí que, segons ell, és un “paradigma d’arrelament i 

cosmopolitisme”. El primer cicle d’aquests debats portava com a títol “Els Intel·lectuals 

i Els Mitjans de Comunicació” i participava Jordi Berrio, Héctor Borrat, Henry Boyer, 

M. Aurelia Capmany, Josep Fontana, Llorenç Gomis, Miquel de Moragas, Jesús 

Mosterín, Manuel Parés i Maicas, Lluís Permanyer, Jordi Porta, Joan Rigol, Enric 

Saperas, Josep M. Terricabras i Francesc Vallverdú. És a dir, intel·lectuals, catedràtics i 

escriptors de primera línia del panorama català.  

 

Les converses, que avui en dia es segueixen duent a terme, en aquell moment tenien un 

esperit cosmopolita que portava a la reflexió de temes universals. L’any 1991 van trobar 

interessant reflexionar sobre la figura d’aquests intel·lectual en el seu paper com a 

comunicadors, amb la premissa que l’intel·lectual com a consciència crítica de la 

societat estava desapareixent.  

 

Manuel Parés i Maicas, periodista i catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, era el moderador en la primera ponència del cicle, que va anar de la mà de 

Jordi Berrio i Enric Saperas. La conversa versava sobre aquesta figura dels intel·lectuals 

dins dels mass media, però els hi va portar molta més feina l’intel·lectual que els 

mitjans, com després comentaria el periodista Lorenzo Gomis a un article a La  

Vanguardia. Però l’interessant d’aquesta xerrada,  més enllà de la definició i funció de 

l’intel·lectual, va ser l’aparició de la figura de l’opinador. En cursiva perquè és un 

neologisme, i l’única manera que van trobar per definir aquesta figura que encara estava 

indefinida.  
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- Per vostè l’intel·lectual ja no existeix. No el necessitem? – Li pregunto a Berrio, en 

una saleta que ens han deixat utilitzar sobre la llibreria de l’IEC.  

- Són necessaris els fenòmens socials de creació de la opinió. Però, sociològicament, 

això es fa a cada època d’una manera diferent. Abans de l’època moderna no hi havia 

intel·lectuals en  aquest sentit, i la gent amb cultura i coneixements no arribaven al gran 

públic. Era un públic que no existia, per tant,  els intel·lectuals no podien influir. Ara,  

el públic fa cas a l’opinador, fins i tot als famosos. Hi  ha un canvi cultural molt 

important, la cultura diríem històrica que ve de la il·lustració pateix una crisis... els 

filòsofs com Nietzche ja anunciaven aquesta crisis de l'alta cultura europea a finals del 

XIX i a principis del XX. El maig del 68 és el principi d’aquesta nova era post 

il·lustrada i tot el canvi del paper de l’intel·lectual té a veure amb tota aquesta nova 

cultura post il·lustrada on no hi ha normes físiques, on tothom fa el que vol... 

Saperas i Berrio van definir aquest opinador dient que “Si els intel·lectuals clàssics es 

caracteritzaven per produir una comprensió global de la realitat, els nous intel·lectuals 

pretenen interpretar-la. Si els primers creaven ideologia, els segons formen opinió. Si 

l’intel·lectual tradicional actuava de manera de consciència crítica i sempre albirant el 

futur de la seva col·lectivitat el nou intel·lectual, amarat de la lògica dels media, vol ser 

útil com a guia per actuar o per opinar de forma eficaç en els estrictes límits de l’actual 

realitat”. És a di una figura que, tot i tenir una gran capacitat de divulgació, la seva 

aportació és superficial i es caracteritza per la intemporalitat.  A més l’opinador està 

integrat a les estructures del mercat i fins i tot les reforça. Els opinadors són els 

tertulians de la ràdio i de la televisió per exemple un Cuní, que segons Berrio actua com 

a intel·lectual sense ser-ho, perquè pateix el mal de la immediatesa dels mitjans. 

- Pierre Bordieu va fer un estudi anomenat “Sur le Television” i analitza la televisió des 

del punt de vista sociològic i arriba a la conclusió que un professor, un científic, un 

intel·lectual no hauria d’anar a la televisió, que no s’hauria de deixar entrevistar, 

aparèixer als debats...perquè la televisió té una manera de fer que no es presta al mètode 

científic. La persona que apareix molt als mitjans de comunicació es degrada de forma 

intel·lectual. Estar al dia és dificilíssim, de manera que li has de dedicar les 24 hores del 

dia. Si apareixes molt als mitjans vol dir que dediques menys atenció a la feina.  
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-És a dir, tenim a unes figures que creen opinió, que actuen com ho feien els 

intel·lectuals, que són influents com els intel·lectuals però que no són intel·lectuals. 

Però és  possible crear opinió? 

-  S’intenta crear opinió però amb la creació d’opinió  la gent ja té les seves idees. Una 

part de la societat té idees i és molt difícil d’influenciar. S’escolta selectivament aquells 

intel·lectuals o periodistes que li interessen...Després hi ha una gran massa que dubta, i 

una gran massa que no li interessa. Aquests són els s’intenta influenciar des dels 

mitjans. Després el que es creen és el que, Noelle Neumann diu,  climes d’opinió. Per 

una sèrie de circumstàncies es crea un clima d’opinió i aquests clima fa que aquests que 

dubten s’adaptin a la opinió dominant. La gent vol estar amb la majoria i la gent vol 

estar amb aquells que creuen que són la majoria. 

Com a bon estudiós de la comunicació Berrio cita a una d’aquells personatges que 

sempre surten a les Teories de Comunicació, la politòloga alemanya Noelle Neumann. 

Un personatge controvertit, militant del partit nazi des dels 19 anys i una de les 

periodistes de Das Reich, un diari del règim fundat pel mateix Goebbles.  Però bé, més 

enllà d’aquesta història que ara no ens ocupa, als anys 70 lluny del seu passat nazi, va 

elaborar una teoria anomenada l’Espiral del Silenci que es basa en l’aïllament que 

suposa anar en contra de la opinió dominant. Com que ningú vol sentir-se marginat, 

segueix els climes d’opinió del moment. Així explicada breument. Per tant, un 

intel·lectual pot canviar el clima d’opinió si diferents persones subscriuen el que diu, 

així li va passar a Zola amb el j’acuse.  

 

- Vostè va publicar literatura sobre els intel·lectuals, però fins a finals dels 90. Què 

incorporaria? 

-  La nova manera de relacionar-se la gent. Abans els mitjans feien un paper, la premsa 

escrita tenia un paper molt important i molt més prestigi. Ara la premsa està en 

claríssima decadència, i fins i tot la televisió. Jo diria que els adolescents ni miren la 

televisió. El cinema també canvia, ara diuen que és l'època de les series...Però és molt 

difícil dir què està passant i més amb les TIC. Però bé, intentaria incorporar la manera 

que es relaciona el jovent i la figura de l'intel·lectual a la xarxa. 
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Finalment Berrio, abans d’acomiadar-se em diu:  

- El resum que jo et diria que tots aquests problemes tenen a veure amb el conjunt de la 

societat i que la societat està canviant. Per tant totes aquestes figures canvien. Algunes 

queden obsoletes i altres queden difuses. S’estan creant noves figures...estem a una 

etapa de deconstruir les estructures creades. A mesura que anava fent classes anava 

veient que els alumnes canviaven de mentalitat i d’actitud. Quan jo feia el batxillerat o 

anava a la universitat la figura del professor gaudia de respecte. Quan entrava el 

professor tothom s’aixecava. El professor ara ja no té prestigi. És corrent entre els 

alumnes pensar que la seva opinió val igual que la del mestre. Aquesta nova cultura, en 

el sentit ampli com a forma de vida, hi ha l’anarquia en les formes de vestir, per 

exemple. Jo no hi estic d’acord. Les formes són una manera de donar importància. I ara, 

a què se li dóna importància? 
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La claudicació dels intel·lectuals 

Amb Jordi Amat 

 

Els autèntics intel·lectuals són aquells que la seva activitat no està essencialment 

guiada per objectius pràctics, tots aquells que posen el seu goig en pràctica d’un art, 

una ciència o l’especulació metafísica, o dit més breument en la possessió d’avantatges 

no materials i consegüentment de certa manera que semblen dir-nos “el meu regne no 

és d’aquest món” - Juien Benda 

 

Jordi Amat s'apropa cap a mi em pas fresc i una pila de llibres sota el braç. M'espero 

davant d'una cafeteria a prop de Rocafort, i a prop de casa seva també. S'apropa parlant 

per telèfon: 

- Sí Teresa, la truco després que ara tinc una entrevista... - Penja i em saluda amb una 

forta encaixada de mans - Hola! Mira just ara parlava amb la viuda de l'Albert Manent, 

un intel·lectual. 

El 20 de setembre de 2012 Jordi Amat, per un moment, va pensar que esta presenciant 

una claudicació dels intel·lectuals catalans. Nou dies després de la multitudinària 

manifestació per la independència Mas s’havia trobat amb Rajoy i centenars de persones 

es van concentrar davant de la Generalitat per donar-li suport. Va ser llavors quan Amat 

va veure la imatge definitiva: Artur Mas al centre envoltat per Jaume Sobrequés director 

del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, Mueriel Casal aleshores la 

presidenta d’Òmnium cultural,  el sociòleg Salvador Giner, el sociòleg Salvador 

Cardús,  Ferran Riquejo, catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, i 

el filòsof Xavier Rubert de Cardós. Aplaudien a Mas.  

Amat, en un primer moment, va sentenciar que allò era una claudicació dels 

intel·lectuals catalans, i així ho explica en el pròleg del seu controvertit llibre El llarg 

procés. Tot i així, va ser Jordi Gràcia qui li va dir que catalogar-ho de claudicació era 

una visió simplista de la història. A partir d’aquell moment va començar a escriure el 

seu llibre, partint de l’any 1937 fins a portar-nos al 2014. Era la seva manera d’explicar 

aquell moment que havia presenciat. I ho va fer de la manera que ell entén la història: a 

través dels personatges que la van conformar. Amat és una d’aquelles persones que 
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tenen una gran devoció pels arxius, i a través d’articles de premsa i correspondència 

d’alguns intel·lectuals com Gaziel, Cambó, Pla, Riba o Ignasi Agustí explica aquests 

anys d’història de Catalunya. 

Així que el primer que li pregunto és sobre aquesta claudicació.  

- A mi el que em desagrada de l’escena es veure que unes persones que respecto. 

precisament perquè tinguin un discurs contra el poder, estan aplaudint el poder. Això és 

el que em mostrava l’escena. Jo no dic que no puguin estar d’acord amb el que pensi el 

president Mas però el fet d’aplaudir-lo els posicionava en una jerarquia on el polític 

estava per sobre de l’intel·lectual. És una variant possible de l’intel·lectual, com una 

persona que de manera pública es dedica a defensar el discurs del poder. Però, més enllà 

que es posicionin davant un poder, el que a mi em desagradava és que perdien quota de 

llibertat. Els polítics tendeixen a utilitzar tot allò que els hi és útil pels seus propòsits. La 

política funciona d’aquesta manera. Si tu com a veu lliure facilites que el poder t’agafi, 

t’agafa i no et deixa. Si alguna vegada amb posterioritat creus que has de dir que aquell 

rei, que aquell Artur Mas, aquell x és nul no ho podràs fer, perquè has establert una 

aliança pública. Això és el que a mi me semblava. I per això crec que actuaven com a 

orgànics. 

Orgànics amb terminologia gramsciana significava que estaven actuant en favor a 

classes dominants o empreses, ja que els hi serveixen per organitzar interessos, 

augmentar el poder i accentuar el control que exerceixen. L’intel·lectual i el poder 

sempre ha sigut un tema complicat. Fins a quin punt es poden relacionar? Segons les 

opinions més alarmistes com la de Julien Benda, un intel·lectual no hauria mai de tenir 

inclinació per les passions mundanes de poder i així ho escrivia a “La Traïció dels 

Intel·lectuals” l’any 1927, on ja sentenciava la mort d’aquest intel·lectual clàssic. Així 

que, l’intel·lectual ha estat assassinat més d’una vegada en la història, per no dir en cada 

moment des de la seva aparició. Amat em defineix intel·lectual dient que és “un tio 

valent”  Aquell que s’atreveix a “anar en contra de la opinió dominant que se sent prou 

segur d'ell mateix perquè té el coneixement i la plataforma per fer-ho. És algú que 

analitza la realitat i no veu clar que la opinió dominant sigui la vàlida. Expressa una 

opinió dissident i té prou autoritat per ser reconegut i generar influència. No tant per 

guanyar una batalla sinó per generar controvèrsia.” 



35 

 

- I aquest pot sortir del seu camp per opinar? Pot parlar de qualsevol cosa? 

- Jo crec que això forma part d’una visió antiga. Jo el que jo vull és que tingui una 

visió fonamentada. T’has de mirar un nou llibre que ha sortit, la “Desfachatez 

Intelectual”, parla d’això. 

Li vaig fer cas i em vaig comprar el llibre que just acabava de sortir a la venta l’1 de 

març. El seu autor és Ignacio Sánchez-Cuenca, professor de ciència política a la 

Universitat Carlos III de Madrid i col·laborador de publicacions digitals com InfoLibre 

o Contexto. El propòsit del llibre és senyalar amb noms i cites exactes a aquells 

intel·lectuals que argumenten de tot allò que es proposen demostrant, en moltes 

ocasions, poc rigor, poc fonament i un discurs que es basa en l’arrogància i les frases 

lapidaries. Felix de Azúa, Fernando Savater, Joan Juaristi, Javier Cercas, Antonio 

Muñoz Molina... són alguns dels noms que surten, i a qui Sánchez- Cuenca desmunta 

l’argumentació. Cuenca explica així els motius de la publicació del seu llibre a una 

entrevista a El Confidencial: 

- Quería señalar la impunidad que domina el debate público en España. Con esto me 

refiero a que si uno dice un disparate, una tontería o una ridiculez, no espera ser 

replicado, sobre todo si es uno de los grandes intelectuales del país. Son lo que yo 

llamo, de forma un poco cruel, los figurones del mundo intelectual. 

Un dels punts interessants del llibre és veure que la majoria d’intel·lectuals espanyols 

són escriptors, en contraposició en altres cultures com l’anglosaxona on hi ha més 

periodistes. Bé, una bona lectura del nou any 2016. 

-  Però s'ha de tenir en compte que tot i aquesta arrogància són persones que s'han jugat 

la vida.  Mainer deia, en un llibre que es diu “Tramas, libros, nombres”, que la última 

batalla intel·lectual que havia passat a Espanya era dels constitucionalistes al País Basc.  

Uns tios que en funció del que opinin els hi poden fotre un tir. Poca conya. Això si que 

és una presa de posició molt bèstia. El Savater  té unes posicions que a mi em fan molta 

mania... però jo l’he vist corrent per San Sebastián amb dos guardaespatlles perquè li 

podien fotre un tir, no perquè fos un explotador ni un espanyolista, sinó per la seva 

llibertat d’expressió i intel·lectual.  
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- Es tendeix a pensar que els intel·lectuals actuals no valen la pena, que ha mort i ha 

arribat altres figures que el substitueixen però que no són intel·lectuals.  

- Els profetes de la catàstrofe són una constant, és una dinàmica dels pessimistes i els 

optimistes i fins i tot pel relleu generacional. Tu  m’estàs dient que ets més savi que jo 

perquè ets més vell i saberut, i no em dones la oportunitat de fer-me savi com tu. I 

simplement el que passa és que al transformar-se la manera a través de la qual els 

intel·lectuals poden arribar a la gent, la figura es transforma, però la funció no. S’adapta 

als canals propis del seu temps. Per tant no entendre que hi ha hagut un canvi i que la 

majoria de gent jove s’informa a través de la xarxa... aquest fet no vol dir que 

l’intel·lectual desaparegui sinó que s’adapta a un nou mitjà. I fins a quin punt la tertúlia 

no és un espai d'expressió intel·lectual?  

- Està definit com una figura més d'opinador que d'intel·lectual... 

Agafa un dels llibres que porta, és "La primavera no és notícia",  un recull dels articles 

publicats a la Vanguardia per Lorenzo Gomis.  

- Aquí parlen d'aquesta figura, te l'he portat perquè crec que et pot interessar. Jo ja me 

l'he llegit, te'l pots quedar.  

Sense saber-ho, Jordi m'estava portant un text on el protagonista era Jordi Berrio i Enric 

Saperas. Era un article sobre les primeres Converses a la Pedrera. 

- A mi em van dir d'anar a la tertúlia del Cuní i vaig dir que no. Perquè em sembla que 

si vaig a una tertúlia és molt fàcil que la gent m'etiqueti. I si els altres et reconeixen com 

una figura és molt difícil preservar la llibertat.  

- S'escapa el control sobre tu mateix... 

- Sí, perquè al final són els altres el que t'assenyalen i t'escolten.  

- Creus que es tendeix a una simplificació, que es defugen els matisos? 

- Quan escric articles al diari, escriure sobre política sempre m'incomoda. perquè sento 

com si no em sé explicar i em cau l'estereotip a sobre, perquè la interpretació ja està feta 

d'entrada. La polarització en el debat català, les posicions intermèdies o que no opinen 

en partit són molt difícils i incomoden bastant.  

- I com és l'intel·lectual català? 
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- EL  paradigma és Maragall i ho és en clau nacional. Aquí hi ha una qüestió nacional a 

resoldre, i els intel·lectuals han de parlar d'això... 

- I no n'hi ha cap que destacaries que sigui més universal? 

- Només em ve un nom al cap. Tu en qui penses? 

- En Manuel Castells. 

- Sí, jo pensava en el mateix.   
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La melancolia intel·lectual 

 Amb Jordi Gràcia 

 

Hauríem d’utilitzar el passat com a trampolí i no com a sofà - Harold McMillan 

 

Arribava tard, així que corria sota la pluja intentant cercar aquella cara que havia vist 

només en fotografies de Google i que no sabia si sabria reconèixer. Havia quedat amb 

Jordi Gràcia al Bar Estudiantil, davant de l’edifici central (i històric) de la  Universitat 

de Barcelona, on ell imparteix classes de Literatura Espanyola, matèria per la qual és 

catedràtic. Corro amb el  ritme de  The Logical Song de Supertramp, perquè Gràcia la va 

utilitzar com a cita del seu llibre “El intel·lectual Melancólico. Un panfleto”, i tenia 

ganes d’escoltar-la.  

 

When I was young, it seemed that life was so wonderful // A miracle, oh it was 

beautiful, magical// And all the birds in the trees, well they'd be singing so 

happily,// Joyfully, playfully watching me.// But then they send me away to teach 

me how to be sensible,// Logical, responsible, practical.// And they showed me a 

world where I could be so dependable,// Clinical, intellectual, cynical. 

 

M’havia citat a la terrassa del bar, i sabia que només un fumador podia estar allà sota els 

porxos tant si plovia com si no. Així que el vaig buscar entre les taules, un home sol i 

fumant. El vaig trobar d’esquenes amb un Ducados a la mà i em vaig apropar ràpid,  

exclamant una gran disculpa. A més, m’havia d’esforçar  per no parlar-li de vostè ja que 

m’havia deixat molt clar en l’últim correu “Si em parles de vostè,  et deixo plantada”. 

- Què és l’intel·lectual avui? 

 

- L’intel·lectual postmodern, o l’actual,  ha aconseguit desplaçar la figura de 

l’intel·lectual modern com individu a favor d’una pluralitat de veus, a vegades de nivell 

molt alt, altres de més baix. Aquesta figura ha guanyat amb horitzontalitat el que ha 

perdut amb verticalitat. Hi ha hagut una multiplicació de les veus comunicadores, i 

s’està perdent la sacralització a favor de la multiplicació. Quan aquell intel·lectual era 

Sartre imposava una mena de respecte o d’atenció que anaven més enllà del que era 
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aquell subjecte en sí. Ara hem recuperat una mundanització per contra de la divinització 

que teníem de l’intel·lectual clàssic. Això el que fa és obligar-nos a llegir més i més 

críticament, perquè l’intel·lectual competent i il·luminador pot estar a molts llocs: des 

d’un xaval de 24 any a un blog fins a un autor molt reconegut que escriu a El País. 

.- Fins a quin punt és legítim que surtin del seu camp per opinar? 

- L'única resposta possible és la solvència de la seva argumentació i l'autoritat que el 

lector li atribueix al reconèixer una mirada original, solvent, subversiva... Aquesta 

autoritat només pot venir donada pel públic lector.  

- Sí, perquè que un mateix digui que és un intel·lectual... 

- És una de les definicions més repugnants que he sentit mai...Cada cop que em diuen 

que sóc un intel·lectual m'ho prenc com si m'estiguessin insultant. El nivell de 

degradació de l'expressió intel·lectual, en la mesura que s'ha multiplicat de tantes 

maneres i hi ha tanta gent que es defineix com a tal, s'ha acabat convertint en una 

paraula comodí, oportunista, per donar-se autoritat. Quan molts dels intel·lectuals que 

s'autodenominen com a tal em sembla que són més aviat farsants i portaveus 

d'interessos dissimulats.  

La  multiplicació de veus moltes vegades ha sigut interpretada com la pèrdua de 

l’intel·lectualitat, de l’alta cultura o de les humanitats clàssiques. No és difícil pensar 

que la Universitat, per exemple, s’ha impregnat d’ignorància, que any rere any el nivell 

educatiu i formatiu es degrada , que el mal gust predomina per sobre allò estètic i que 

les noves tecnologies només ajuden a sembrar el caos i la confusió de l’absoluta 

desjerarquització. 

 Jordi Gràcia diu que no a tot això en el seu pamflet “El intelectual melancólico” 

(Anagrama, 2011), que en un primer moment, en mig to de broma, em diu que s’havia 

de dir “Pamfleto contra el prestigio de la melancolía entre los intelectuales afectados por 

el síndrome del narciso herido”, nom que per temes editorials va desestimar.  Gràcia 

considera que avui és un bon moment per la cultura, i que els intel·lectuals “saben que 

són ineptes per traduir els nous codis culturals urbans i literaris, i els deploren per nous i 

per incomprensibles" 



40 

 

- Molts intel·lectuals no s’han adaptat a la pluralitat de les veus. Com si no acceptessin 

que hi ha moltes veus per intervenir en l’àmbit públic. Els que han viscut malament la 

multiplicació de focus d’opinió solvent, perquè n’hi ha hi molta, són  aquells que 

estaven acostumats a determinats circuits intel·lectuals i d’opinió, que no és que s’hagin 

dissolt,  sinó que han de començar a compartir amb altres espais. Espais que  encara no 

tenen la mateixa solvència, potència, abast ni contingut icònic que on actuava 

l’intel·lectual clàssic. Trobar a faltar el paper de l’intel·lectual clàssic, en el fons, 

comporta una certa nostàlgia a societats poc desenvolupades des del punt de vista de la 

formació bàsica de la ciutadania. No hi ha comparació entre el que llegia, sabia i 

manejava amb termes culturals un ciutadà espanyol de l’any 65 amb un del 2015 

Incomparable. La capacitat de construir pensament polític és molt superior a la societat 

contemporània que a qualsevol època anterior. Per tant l’intel·lectual ho té pitjor ara, 

perquè la gent és menys innocent, menys incauta i menys ignorant.  

Tot i que Gràcia  no va dir noms en el seu pamflet els lectors més perspicaços van trobar 

al·lusions directes al llibre “Adéu a la Universitat” de Jordi Llovet. Un plany irònic que, 

com el seu nom indica, et porta a la més catastrofista de les conclusions: ha mort la 

universitat i l’alta cultura.  

- El teu llibre és una resposta a el llibre de Llovet?  

- Sí. Bé, m'ho vaig passar bé llegint el seu llibre, té trossos molt interessants i divertits, 

una bona narració... però no estava d'acord amb la seva tesis final, ni amb la de molts 

altres. Així que vaig contestar. 

Llovet explicava el seu punt de vista a una entrevista a la ràdio internacional RNW  

(Radio Nederland Wereldomroep), que podeu trobar a Youtube, dient que un dia va 

preguntar a classe: 

- Qui ha escoltat les noces de Fígaro? 

Ningú va aixecar la mà. Ho va tornar a provar amb Mozart i va obtenir el mateix 

resultat. Un altre dia va preguntar “qui va ser Roosvelt”, la meitat de la classe no sabia 

qui era. Aquests exemples li servien per afirmar que estem vivint en una època en que 

es negligeix constantment contra el passat i en que el futur causa una gran indiferència.  

Després d’anys com a professor, i un cop jubilat va publicar Adéu a la Univeritat  que 

porta com a subtítol l’eclipsi de les humanitats. Allà sentencia la mort de la Universitat i 
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de les Humanitats, i expressa que  “Els límits del meu llenguatge són els límits del meu 

món” va afirmar Wittgenstein al seu Tractus logico-philosophicus. A jutjar per l’actual 

primacia dels elements no verbals en la comunicació interpersonal, per força hem 

d’admetre que el nostre món s’està tornant tan limitat i tan estret com ho es la 

percepció d’allò existent per part d’un gos o d’un cavall”. 

 

No només la crisis de l’ensenyament sinó també la pèrdua dels valors, del respecte per 

les tradicions de pensament i les formes, són apunts a senyalar al llibre que Llovet 

atribueix a la secularització d’Europa. Albert Camus va dir que “l’intel·lectual és aquell 

que oposa resistència als corrents del temps” Però per Llovet posar resistència a l’actual 

estat de l’ensenyament en totes les seves fases,  és una tasca gairebé utòpica. 

 

Gràcia considera que aquests discursos són “apocalíptics, poc fonamentats i 

profundament reaccionaris. Segurament hi ha una part de raó  en que Internet ha portat 

un canvi tan profund que ningú pot avaluar les vies de formació que, a occident , té la 

gent. Perquè encara no tenim eines que permetin mesurar en què ha canviat la formació. 

En termes absoluts és molt fàcil: ara la gent no sap llatí. Això és una pèrdua objectiva? 

Si ho mesurem des de les humanitats és una pèrdua objectiva però si ho mesurem en 

termes de què han après en lloc d’aprendre llatí llavors ja ho discutirem. Entre altres 

coses perquè qui vulgui aprendre llatí ara ho podrà fer molt bé. A més,  l’accés al teatre, 

música, cine, literatura és incomparablement superior al que moltes generacions han 

pogut obtenir". 

- I l'alta cultura? 

 

- Relacionen la mort de l’alta cultura amb la desjerarquització de l’alta cultura... Què 

fa l’alta cultura, que sóc jo aquí a una llibreria al costat d’un llibre de merda. Però 

probablement ara en una llibreria bona també hi trobaràs una instagramer. Però, em 

vols dir quantes coses bones trobaràs a part d’això? Per favor... i a 7 euros el llibre. 

Hi ha una absurda percepció de que abans el que es venia de veritat era l’alta cultura 

i no la cultura mitja o baixa que es completament mentida. El mercat ha estat sempre 

dominat per la cultura mitja i baixa,  igual que ara.  
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Portàvem tres quarts d'hora de conversa, que ja havia degenerat a parlar sobre una 

pel·lícula que plasmava molt bé el sentit del seu llibre. Era Midnight in Paris de Woody 

Allen. En un primer moment, et sents atret per Gil (Owen Wilson) un d’aquells 

romàntics que creuen haver nascut en l’època equivocada. Gil vol viure als anys 20, a 

París, sota la pluja. Després hi ha Paul el típic pedant que, des d’un primer moment, no 

et cau gens bé. Mentre  caminen pels jardins del museu  Rodin a París, Paul no li para 

de llençar frases lapidaries a Gil  mentre, alhora, fa ullets la seva dona. El que Gil viu, 

segons Paul, és “El complex de l’edat d’or. La idea errònia  un període de temps 

diferent és millor que el que vivim. És l’error de la imaginació romàntica d’aquesta 

gent a qui li costa enfrontar-se amb el present”.  Molts ens sentim atrets per algun 

moment de la història on creiem que la nostra vida podria haver sigut més interessant,  

fins i tot més fàcil. Però després va  bé aplicar-se el que Woody Allen diu al final de la 

pel·lícula: “Sempre pensem que el passat va ser millor, que ens agradaria viure en una 

altra època, però només pensem en allò bohemi, no en què seria anar al dentista sense 

novocaïna”. 

Abans d’acomiadar-se Jodri Gràcia  em fa una reflexió final. 

- Jo crec que la gent de veritat se’n riu una mica d’aquests catastrofismes. La gent ha 

començat a escarmentar una mica sobre els discursos de la fi. Perquè ells van llegint, 

van a concerts... i diuen, potser sí que està mort però jo faig. No sé fins quin punt la 

població mitja ha anat generant una certa cuirassa davant del menyspreu explícit que 

les elits intel·lectuals han fet una i altra vegada al deplorar-los,  al menysprear-los 

com a consumidors banals de la cultura. Potser,  la gent ha començat a passar una 

mica del sermó cultural. Ves a saber. Seria una bona notícia. Quina és la pròxima 

entrevista que faràs? 

- Amb la Marina Garcés. 

- Dóna-li records! 
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El món inacabat 

Amb Marina Garcés 

Estem en una societat en que l’èxit s’identifica amb l’estalvi de temps, mentre que 

pensar implica sense remei la mateix culpa: exigeix temps. - Jean François Lyotard 

 

El primer cop que vaig veure i sentir a Marina Garcés va ser al Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (CCCB), el 29 de febrer del 2016.  Garcés presentava el 

seu nou llibre, Inacabar el món. Carles Capdevila sintetitzava molt bé la idea del llibre a 

una columna del diari Ara que portava com a títol “L’acabament de la paraula crítica”. 

“Hem passat de la condició postmoderna de l’hiperconsum i la producció il·limitada, 

una eternitat terrenal on el futur no era necessari, a la condició pòstuma, de la catàstrofe 

del planeta, l’esterilitat de la vida en comú, la precarietat, el no-futur, el després del 

després. Som en el temps de l’emergència contínua, dels rescats, sense temps per a 

projectes col·lectius de transformació. Com que el relat és de destrucció, la sortida és 

mirar de salvar-nos. Parlem de cures, però són cures pal·liatives. Per què triomfa el relat 

de la destrucció?” Davant d’aquestes preguntes Garcés hi troba una única solució: 

“Fugim de la condició pòstuma que descriminalitza els crims, que els presenta com un 

destí històric, i assenyalem els criminals. Busquem els límits de la dignitat i de 

l’intolerable. Recorrem a la poesia com la confiança a trobar una paraula verdadera. I 

tinguem clar que la paraula crítica no mata, ajuda a respirar.” 

La figura de Marina Garcés em va semblar des d’un primer interessant, primer perquè 

davant de la mort que molts donen per sabuda, ja sigui la mort de la humanitat com la 

de les humanitats, ella encara diu estem vius i encara podem lluitar. I segon, perquè és 

una jove filòsofa al segle XXI, i és interessant saber què fa un filòsof avui en dia. Com 

tots els intel·lectuals, Garcés és professora. Actualment està a la Universitat de 

Saragossa, per aquest motiu no ens podem trobar físicament. Però amablement em truca 

un matí, mentre camina pel carrer dirigint-se a una tutoria. El primer que fa, és avisar-

me: 

- Jo tinc certa reticència a la categoria d’intel·lectual perquè crec que és una categoria 

que no és neutra, temporal ni històrica sinó que és una categoria que té molt a veure 

amb un determinat temps i moment de la història europea. L’intel·lectual, tal com el 
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coneixem, té una història vinculada a una classe social que és la burgesia. El seu paper 

en l’esfera pública europea des del segle XXVII fins el segle XX. Jo crec que avui ens 

trobem en els límits d’aquesta figura, en els seus marges, més enllà del que aquesta 

figura representava. Per això ens costa redefinir, perquè ja no funciona ni ocupa el 

mateix lloc. Les condicions de relació amb el saber, de relació amb el pensament i de 

relació amb l’esfera pública han canviat molt en termes de classe social, en termes 

econòmics i en termes del que és avui comunicar i compartir idees, pensaments, 

coneixement i projectes col·lectius.  

>>Jo crec que el que ha canviat fonamentalment és aquesta distància que temps enrere 

teníem respecte aquests intel·lectuals que pertanyien a una classe social, que havien 

tingut accés als sabers i al coneixement del seu temps. Els intel·lectuals estaven a una 

gran distància de la societat, tant per nivell d’educació com per accés a la informació. 

Però, avui en dia, el principal canvi és que aquesta gran distància ja no existeix. No 

perquè tothom tingui el mateix grau i nivell de coneixement, sinó perquè tothom té el 

mateix accés. L’accés a l’educació i al coneixement i a la informació s’ha obert, s’ha 

democratitzat. Aleshores l’intel·lectual ja no és una figura separada, és una figura que 

va amb continuïtat amb molts àmbits de la vida social, de la vida pública, la vida 

col·lectiva...on molta gent anònima que no ocupa un lloc en l’esfera visible de 

l’intel·lectualitat està compartint també i està elaborant i conformant aquests sabers. 

Doncs, qui és ara l’intel·lectual en aquesta nova configuració de l’espai educatiu, i del 

coneixement?  Fins a quin punt el podem assenyalar amb singular o, més avia, t allò que 

seguim reconeixent com a un intel·lectual, una veu pública, són en realitat  veus 

públiques dins d’un sistema intel·lectual molt més distribuït, molt més col·lectiu, molt 

més anònim i invisible?  

Per situar el pensament de Marina Garcés hem de tirar una  mica enrere. L’any 1972 

Foucault i Deluze es van reunir en motiu d’un “Groupe D’information sur les presons” 

que organitzava Foucault i on Deleuze participava. El motiu del grup era donar suport 

als presoners i lluitar en contra de les condicions imperants a les presons franceses. La 

conversa que van mantenir va ser posteriorment publicada l’any 1992 al llibre de 

Foucault “Microfísica del poder”, amb el títol  “Els intel·lectuals i el poder”.   
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Tant Foucault com Deleuze, dins de les seves divergències,  ja havien començat a 

desplaçar la figura de l’intel·lectual clàssic, model Sartre, universal i crític que era la 

consciència del poble i que tenia com a objectiu la recerca de la veritat. Foucault així li 

deia a Deleuze “després de la Comuna, després del 1940: l’intel·lectual era rebutjat  i 

perseguit en el moment mateix en que les “coses” apareixien en la seva “veritat”, en el 

moment en que no era precís dir que el rei estava despullat. L’intel·lectual deia allò 

veritable a qui encara no veia i en nom d’aquells que no ho podien dir: consciència i 

eloqüència. Ara bé, allò que els intel·lectuals han descobert després de l’allau recent és 

que les masses no tenen necessitat d’ells per saber; saben clarament, perfectament, molt 

millor que ells; i ho afirmen extremadament bé. Però existeix un sistema de poder que 

obstaculitza, que prohibeix, que invalida aquest discurs i aquest saber. Poder que no està 

només en les instàncies superiors de la censura, sinó que s’enfonsa més profundament, 

més subtilment en tota la malla de la societat. Ells mateixos, els intel·lectuals, formen 

part d’aquest sistema de poder, la idea de que són els agents de la consciència i del 

discurs pertany a aquest sistema de poder. El paper dels intel·lectuals no resideix a 

situar-se “una mica endavant o una mica de costat” per dir la muda veritat de tot. És, 

davant de tot, lluitar contra les formes de poder allà on aquest és a la vegada l’objecte i 

l’instrument: en l’ordre del “saber”, de la “veritat”, de la “consciencia” del discurs”. 

Deluze, per la seva banda, afegia que “per nosaltres l’intel·lectual teòric ha deixat de ser 

un subjecte, una consciencia representant o representativa. Els que actuen i els que 

lluiten han deixat de ser representats ja sigui per un partit, ja sigui per un sindicat que 

s’apropia del dret de se la seva consciència. Qui parla i qui actua? És sempre una 

multiplicitat, inclús en la persona, qui parla o qui actua. Som tots grupuscles. No 

existeix ja la representació, no hi ha mes que acció, acció de teoria, acció de pràctica en 

relacions de connexió o de xarxes”. 

Aquesta nova figura d’un intel·lectual més específic porta a que l’intel·lectual ja no 

parli en nom d’un altre, en representació de ningú. La funció de l’intel·lectual específic  

serà la de realitzar diagnòstics sobre situacions concretes sorgides de la veu i de la 

pràctica d’altres. Aquí hem de situar el pensament de Marina Garcés.  

- Tot i així – li pregunto – encara hi ha un nucli de persones que segueixen sent més 

representatives que els altres. Encara hi ha diferència entre qui escriu a un blog i qui 

escriu a un diari 
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- Evidentment hi ha una diferència. Jo destaco dos blocs. El primer és aquell que seguim 

vinculant a la paraula escrita de l’intel·lectual, al món de l’escriptura, del llibre, de 

l’assaig, de la literatura...(sobretot a Espanya). Però aquest bloc es una funció molt 

concreta del que a mi m’interessa més de percebre que és: qui està pensant? Com s’està 

pensant? Des d’on s’està pensant? Des d’on s’estan canviant les maneres com ens 

veiem, com ens representem, com ens escuem com a subjectes, com a consciències i 

com a cossos en la nostra vida social? Aquest és el segon bloc.  El primer bloc és el qui 

concret però ara hi ha aquest segon bloc que és un qui pensant molt més ampli.  

- Trobes positiva aquesta desjerarquització i multiplicació? 

La multiplicació ha fet que  hi ha hagi molta més diversitat però aquesta  comporta que  

els públics i els mons amb que es relacionen estiguin molt més diversificats. Tenim 

aquest dinàmica tipus xarxa, no només a Internet, que és: usuaris, mons, seguidors, 

grups, àmbits de relació, etc.  Aquesta xarxa comporta que hi hagi molts nínxols que 

tendeixen a tancar-se i a tornar-se autoreferents. Per exemple,  l’esclat de nous diaris i 

publicacions que hi ha hagut els darrers anys. Això fa que cadascú llegeixi el diari que 

sap que li agrada el que diu. Es creen comunitats i això fa que no hi hagi una 

interpel·lació més transversal entre mons. És difícil que entrin en conflicte i que 

desemboqui en aprenentatge entre i uns i altres. Es creen productes per un públics molt 

determinats, cada cop més segmentats i més sords del que passa en els altres mons. I 

aquest crec que és dels temes importants de plantejar avui seriosament. Abans dèiem qui 

pensa, qui escriu.  Ara podríem preguntar per a qui?  

- Ara ha sortit aquest llibre de "La Desfachatez intelectual" 

- Sí, l’he llegit... 

- Què en penses d’aquesta figura intel·lectual arrogant? 

- El rol de ser l’intel·lectual del teu temps, l’intel·lectual orgànic dels poders del teu 

temps s’ha acabat. La  distribució d’avui dels sabers i amb la relació del que sabem i el 

que ens diem ha canviat molt, i ja no es poden mantenir en aquest lloc. Per aquest motiu 

els estem qüestionant per primera vegada. Davant d’això els intel·lectuals no entenen 

els nous canvis ni els accepten, perquè els hi fa perdre la trona.  Se senten profundament 
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qüestionats i per això hi ha més violència en la seva paraula i en la seva manera 

d’expressar-se en els darrers anys.  

>> D'una banda aquest règim intel·lectual els hi va bé, per aquest motiu han donat una 

sèrie de cants melancòlics i catastrofistes: el món s’acaba i tot el que érem nosaltres ja 

no té lloc en aquesta societat. Això els evita haver de relacionar-se amb el món d’avui. 

Però no crec que siguin els únics que els hi convé aquest discurs. Sinó també a tot un 

mercat de l’opinió desqualificada, del mercadeig de la construcció ideològica que 

legitima el capitalisme actual i les seves formes de reproducció. Tot s’acaba però no 

perquè s’obri a altres maneres més lliures i horitzontals de pensar sinó perquè vol deixar 

espai a aquesta nova colonització ideològica que ens fa haver d’acceptar la 

irreversibilitat d’això que en diem crisis, aquest món on, de nou, no es tracta de pensar 

de forma crítica i lliure sinó de salvar-nos cadascú, d’emprendre relacions de 

combativitat, de no futur. Aquí hi ha un doble front que competeix i s’alia des de les 

dues bandes, no necessàriament volent i conscientment, en aquest discurs apocalíptic 

sobre les velles institucions del saber i intel·lectuals.  

- Recordo una columna que vas escriure al diari ara, on exposaves que des de feia temps 

havien revifat els intel·lectuals de la revolució o de la teoria revolucionària. Que 

definies com  !aquells que s’activen quan el discurs pretesament revolucionari obre les 

portes del poder, o de part del poder. "  

- Entorn de la política parlamentària, de l'atenció cap el que pugui passar als governs 

diversos de la nostra societat, hi ha hagut també un cert retorn a la figura de l'ideòleg, 

que per mi són figures que tornen a articular una teoria del que la pràctica ha de realitzar 

i dur a terme. Mentre que per mi, i molta altra gent, teoria i pràctica, experimentació i 

transformació, son processos que estan totalment lligats i oberts. La nova política porta 

amb ella formes de vella política i vella intel·lectualitat. Aquestes figures retornen al 

vell intel·lectual, que té les claus de la teoria revolucionaria i la posa en mans dels seus 

executors: els parits polítics. 

- De d'alt cap a baix 

- Sí, o d'aquesta mena de distribució de rols que és el partit i les seus intel·lectuals. És 

una cosa que la política vella sempre ha tingut... 
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- La política, aquests últims mesos ha ocupat gran part del debat intel·lectual.  

- En aquest any electoral (que no sé  quants en portem...) s'ha aconseguit que tot el focus 

de la nostra  atenció i discussió pública sigui això. A més, fa que si no et situes dintre 

d'aquest joc electoral, de dialèctica entre partits, i no de problematització de quins són 

els assumptes rellevants de la vida en comú, estiguis fora de debat i sembla que no et 

mullis prou. A mi a vegades m'ho han dit: és que no et mulles...Que no em mullo? - Riu 

-  Mullar-me és posar-me la xapa d'un partit o dir si sóc independentista?  Estem una 

mica en aquest terreny de recodificació de les posicions on no deixar-se classificar passa 

per neutralitat. Per mi és el contrari. La radicalitat, és a dir, anar a l'arrel, passa per no 

deixar-se codificar i classificar en un espai de joc tan tancat com el sistema polític de 

partits i els seus assumptes.  

“Vaig començar el primer Fora de classe  comentant un fragment del Zhuang Zi, el 

gran llibre taoista. Deia: busco un home que hagi oblidat les paraules per poder parlar 

amb ell. Segueixo buscant. O potser sóc jo mateixa qui necessita practicar ara aquest 

oblit.”  

D’aquesta manera, Marina Garcés va finalitzar la seva participació  amb el diari Ara, on 

en un primer moment es va comprometre a fer 6 columnes i en va acabar fent vuitanta-

quatre. De mi s’acomiada, perquè ja està fent 5 minuts tard a la tutoria. Ràpidament li 

faig una última pregunta:  

-  Quin és el veritable combat ara mateix? 

- Més enllà de  l’àmbit intel·lectual, cultural, creatiu o educatiu, no és respecte com 

afegir més firmes, més projectes, més activitats... sinó com intervenir sobre l’espai i el 

temps de tal manera que cada una d’aquestes qüestions, activitats, idees, tingui sentit. I 

que tingui sentit vol dir que pugui ser experimentada, viscuda, digerida i  

transformadora. Si tenim idees de tot tipus però no són transformadores i no ens ajuden 

a canviar les coses perquè circulen com un producte, mercaderia, entreteniment... no 

serveixen. Aquest és el veritable desafiament. La creació d’un medi possible perquè hi 

creixin idees i les informacions tinguin sentit. Quins medis, quins àmbits, quina relació 

amb l’espai i el temps fa possible pensar?  Espai i temps.  
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Conclusions 

A la introducció del treball deia que de les entrevistes se'n poden extreure moltes 

conclusions però que cap és categòrica i que el meu objectiu final és la reflexió. Les 

conclusions que acabo extraient, i que aquí exposo, són fruit de la meva reflexió, tant a 

partir de les converses com del procés que he realitzat durant aquests mesos. Un procés, 

que puc concebre com un recorregut, un camí d'aprenentatge i maduració. 

 

La idea del treball, que provenia d'una vella fotografia, ara considero que era fruit de la 

melancolia de percebre els temps passats com a més verdaders i, com a la pel·lícula 

Midnight in Paris, vivia pensant en l'edat d'or. Només concebia els intel·lectuals com a 

figures romàntiques que havien marcat la història amb les seves aportacions. Partia, 

sense saber-ho, de la mort de l'intel·lectual. Però l'intel·lectual no havia mort, en realitat 

l'havia assassinat. I amb ell assassinava el present, concebia que avui en dia tot estava 

perdut. Com si viure en el present fos viure en un moment buit de significats. 

 

Avui en dia, es fàcil deixar-se endur per la percepció que tot el que havia sigut s'ha 

acabat. No tenir eines i llenguatge per explicar el moment present ens porta a la 

incomprensió, i davant la incomprensió i la manca de significats el més fàcil és 

sentenciar la mort de tot allò que hi havia hagut abans, i no avaluar el present amb 

instruments objectius sinó amb velles provetes. 

 

Partia, sense saber-ho, de la premissa de la mort de l'alta cultura, d'allò perdurable, i per 

tant aquell intel·lectual que jo concebia també havia passat al més enllà. Sense 

preguntar-me si allò que havia sigut ara també havia de ser, perquè tot anés bé. Havia 

caigut en el parany de pensar que vivia en una època de profunda ignorància social, de 

banalització cultural,  d'immobilitat generalitzada. Ara entenc que pensar que tot està 

perdut és la pitjor defensa i la millor manera d'extingir-nos, sense haver-ho intentat.  

 

Havia començat aquest treball amb la intenció de respondre què és l'intel·lectual avui. 

Considero que el lector pot haver extret diferents conclusions llegint-se les converses, i 

pot haver subscrit algunes de les opinions així com haver renegat d'altres i, fins i tot, 

haver generat les seves, que potser no coincideixen amb aquelles que ara intentaré 

exposar, que són les meves. 
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El primer punt per respondre la qüestió sobre què és l' intel·lectual parteix de la funció 

d'aquest intel·lectual. La funció, considero, que continua sent la de fer pensar, sortir 

d'allò establert, allunyar-se dels llocs comuns, qüestionar la opinió dominant i crear 

significats per entendre la realitat, per emparaular allò que ens envolta i fer-li cobrar cert 

sentit. Un sentit que no té per què ser allò que creiem que és el sentit comú.  

 

Però, la gran diferència és que aquest intel·lectual no té per què ser un nucli reduït, una 

elit pensant, connectada i posicionada en una trona. Pot ser un pensant col·lectiu que es 

trobi en els lloc més remots de la nostra societat en forma de xarxa. El que sempre 

s'havia dit intel·lectual gaudia d'una posició de poder que li atorgaven uns espais 

icònics, com la premsa escrita, la càtedra universitària o la indústria editorial, que avui 

s'han multiplicat. El coneixement ja no arriba només pels seus canals convencionals 

sinó que es pot trobar en molts més àmbits, i aquests àmbits també tenen importància. 

Amb això no em refereixo en que totes les opinions siguin solvents, fonamentades i 

il·luminadores, dic que no només es troben en aquells canals que fins ara havien servit 

com a difusors de les opinions intel·lectuals. Els públics decideixen a qui volen escoltar, 

i ara no només està en els canals de difusió tradicionals. 

 

Amb aquesta última afirmació es podria pensar que el públic general accedeix només a 

informació supèrflua, poc fonamentada i sinó "mira les audiències televisives". Davant 

d'això comparteixo profundament la opinió de Gràcia que en qualsevol moment històric 

la cultura que ha experimentat el gran conjunt de la població és mitja o baixa. No és que 

sigui un punt per alegrar-se'n però pensar que ara és pitjor és una opinió reaccionaria i 

poc fonamentada. Què necessitem una educació de més qualitat?  Sí, estem molt lluny 

d'allò que podria ser desitjable, però això no vol dir pitjor que mai. Pensem, per un 

moment, que alguns de nosaltres tenim avis analfabets. Perquè, si acceptem que anem 

enrere (cap a on, cap a una dictadura?) no sabrem mai tirar endavant.   

 

Ens trobem en un moment de gran especialització dels coneixements i sabers, per tant es 

pot concebre que hi haurà més especialització i fragmentació. Com se senyala en 

diferents converses aquesta especialització s'ha traduït en una gran multiplicació. La 

multiplicació, però, ha comportat una horitzontalitat que va en contra de la verticalitat. 
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Ja no existeix el clergue, el gran referent, la consciència del poble, però potser perquè ja 

no necessitem que ens emancipin, sinó ser partícips de la nostra emancipació. Aquells 

que s'oposen al canvi, i que s'aferren a les seves trones d'intel·lectual com a consciència, 

van en contra del seu propi present. Per què guanyar amb horitzontalitat hauria de ser 

dolent? Que moltes més persones, des de moltes més bandes tinguin accés al 

coneixement i a la opinió hauria de ser positiu.  

 

L'accés al saber, és un punt interessant a tenir en compte. L'intel·lectual que abans 

estava profundament separat de la resta de la societat,  perquè gaudia d'una formació i 

d'un coneixement molt superior, avui no ho està tant. Aquest apropament també 

considero que hauria de ser interpretat en clau positiva, en el sentit d'una societat més 

culte, més disposada a dialogar, a criticar, a no ser una mera espectadora. Amb això ha 

contribuït Internet, així com els nous espais de discussió i creació col·lectiva. Aquesta 

societat, que en dic més culte, no ho és en el sentit canònic, de la formació dels clàssics 

per exemple, però sí en el sentit que moltes més persones són competents i tenen accés a 

moltes formes de saber i coneixement. Això fa que els intel·lectuals hagin d'estar més 

preparats encara i no sentir els qüestionaments com un atac, sinó com allò natural que 

hauria de succeir en qualsevol relació humana: el diàleg.  

 

Tot i així, també vull remarcar les mancances, no és tot positiu. La sobreabundància 

d'informació va en contra a l'hora de poder trobar opinions fonamentades i 

verdaderament il·luminadores. Tenim molta informació i moltes veus que són difícils de 

gestionar, i això comporta que, moltes que mereixen atenció, passin desapercebudes i, 

en canvi, moltes més banals gaudeixin de gran atenció. 

 

 Els grans mitjans funcionen amb una dinàmica que no s'adapta a les necessitats reals de 

coneixement de molts grups socials, d'aquesta manera s'han creat espais als marges que 

serveixen per dirigir-se a públics específics i petits, que com Garcés afirma es fan 

autroeferents. Però, jo considero que aquests nous mitjans, comunitats i grups de 

pensament, tot i estar als marges, són el primer pas per començar a crear opinions 

divergents a les hegemòniques. Encara queda un llarg procés però aquests móns que ara 

estan molt separats, potser contribuiran a canviar el tot. Qui sap.  
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Un altre problema remarcable, com molt bé assenyala Garcés, és el del temps i l'espai 

perquè aquestes idees puguin ser realment transformadores. La immediatesa a la que 

estem sotmesos, juga en contra de les opinions fonamentades i perdurables que puguin 

transcendir i serveixin com a canvi real i acció. Aquí també es podria incorporar la 

noció d'opinador que van introduir Berrio i Saperas, que està totalment fonamentada i 

que segurament és el que apareix als grans mitjans de comunicació, aportant opinions 

diàries, temporals, poc fonamentades. Però, parlar de la mort de l'intel·lectual i concebre 

que només existeix l'opinador, no és només un canvi de terminologia, sinó que afirma  

que la societat només vol temes banals, diaris, temporals i que no necessita crítica o 

argumentació fonamentada.  

 

Perquè, al final, m'he adonat, que el què és l'intel·lectual no és tan important com el que 

comporta,  en el sentit de ser un reflex de les necessitats d'una societat. Una societat que 

està culturalment morta,  assenyalarà com a referents persones culturalment apagades.  

Però i si no estem culturalment morts? I si només és el discurs que ens han dit, repetit i 

ens hem apropiat? I si els joves no som la generació més inculta i patètica de la història 

de la humanitat? Després, si ens qüestionem tot això, i diem "jo ho estic intentant", 

potser podrem començar a canviar les coses . 
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