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Les cuques de llum

Faunsdies vaigdecidir re-
llegir El quadern gris.
Meditant sobre la seva
experiènciauniversitària
a la Facultat de Dret, Jo-

sepPlahi escrivia, el dia 22demarç
del 1919, que la “Universitat era un
reflex exacte del país”. I hi afegia
que, salvant unaminoria conscient
i responsable, “hihaviaunaterrega-
da professoral, corresponent a la
terregada general del país –amb
l’advertència que la terregada pro-
fessoral era pitjor que la del país,
perquè era pedantesca i reticent
sense cap raó que ho justifiqués”.
Nopucassegurarque, seixantaanys
després, quan jo vaig passar per les
aules de dret, a principis dels vui-
tanta, les coses haguessin canviat
pasgaire:encomptesd’explicarquè
era un contracte i per a què servia,
els nostres civilistes feien herme-
nèutica; els administrativistes dic-
taven literalment el BOE; i nosal-
tres,persobreviure,memoritzàvem
Miajasde laMuela i tantsaltresma-
nuals immensos, espessíssims i in-
útils. Quehi hagués una florida i un
mercadeig constant de xuletes els
diesdelsexàmensera,nocaldir-ho,
inevitable.

És inqüestionable que la carrera
de dret tenia una certa lògica inter-
na, tot iqueamiemvasemblarsem-
pre impenetrable. Així, per exem-
ple, comqueaprimerhavíemrebut
unabonaraciódedretnatural,acin-
quèenstocàculminar la llicenciatu-
raambunanysencerdefilosofiadel
dret. El professor Capella, deixeble
del famósManuel Sacristán, dirigia
l’assignaturad’acordambelmètode
antisocràtic,basatenl’eliminacióde
totamenadecrítica, raóodubte.Fi-
losofar era, a classe seva, sentir-lo
caminar per la tarima, declamant
fragments de llibres, gastant el to
disciplinari i lamirada freda del re-
volucionari permanent. Nosaltres,
mentrenoarribava la revolució, sè-
iem callats, immòbils, sense gosar
oposar-hicapresistència.Calnoes-

candalitzar-se. L’estat d’agitació
permanent del tardofranquisme
s’havia acabat i vivíem sota l’estat
d’enervament mental agudíssim
queprodueixencincanysd’aprovar
exàmens a cop de colze. El nostre
únic anhel era tornar a ser lliures
per poder abocar-nos a les nostres
vides privades iminúscules.

Un dia qualsevol, cap al final del
curs acadèmic, el doctor Capella va
llegir-nosLes cuques de llum, un ar-
ticletdePierPaoloPasolini.Elmal-
aguanyatcineastahidenunciavato-
ta la història contemporània d’Ità-
lia, des de Mussolini fins a l’època
del compromís històric, com un
temps sotmès almateix sistema ca-
pitalista, antiproletari i opressiu. Si
hi havia hagut diferències, deia Pa-
solini,noméshavienestatsuperfici-
als,entreunperíodedefeixismefei-
xista i una etapa de feixisme demo-
cratacristià (alhora dividit en dues
partsseparadesper l’extinció literal
de les cuques de llum al camp italià
als seixanta).

L’articleemvasemblaraleshores
unamenade tautologiadelirant,un
text de combatmaniqueu, antiem-

píric, mancat de tota racionalitat.
Un producte que, com tantes coses
d’aquell temps, només podia con-
vèncer els ja convençuts. Trenta
anys després, però, l’edat m’ho fa
veurealtrament.Laclassificaciópa-
soliniana dels dos feixismes (dei-
xant de banda la qüestió de les cu-
ques de llum, que, per a alegria dels
meus fills, encara existeixen) té tot
el sentit del món. Però en cap cas
aplicada a la història italiana sinó a
la generació del professor de filoso-
fia de dret barceloní.

S’equivoca de ple (fins al punt de
caureenelridícul)quineguiqueCa-
talunyavaperdre laGuerraCivil.És
evident quehi hagué catalans a tots
els bàndols: el dels derrotats del 36;
el dels perdedorsdel 39; i el dels ali-
neatsambelsvencedors iel seupro-
jectedeprovincialitzarelpaís.Però,
al capdavall, laguerrasuposà lader-
rota completa d’un país, l’anorrea-
mentd’unapromesaincipientd’ins-
titucionspròpies i la destrucció sis-
temàtica d’aquells espais intel·lec-
tuals en què el mateix Josep Pla
s’aixoplugava per fugir de la medi-
ocritat de la universitat oficial. So-
breaquelladerrotaesconstruïrenla
Catalunya i launiversitatde lapost-
guerra. Hi aparegué un professorat
que, pels seus orígens intel·lectuals
i geogràfics, conreà el feixisme fa-
langista. Ique,després, ambelsma-
teixos ciments totalitaris de la pri-
mera etapa i de la mà d’una filoso-
fia francesa demal digerir, evoluci-
onà, en estricta lògica pasoliniana,
capal feixismecomunista i, avoltes,
cap al positivisme jacobinista. La
continuïtatdetotesaquestesetapes
va ser sempre completa i basada en
els mateixos principis: l’adhesió a
principis abstractes i, per aixòma-
teix, inexistents; la negació de l’evi-
dència d’una Catalunya liberal i in-
dustrial; la negació de la possibili-
tat de raonar amb humor; el gust,
amarg, per la guillotina. Fins que
aquesta generació no calli, el país
sempre anirà coix.
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La Guerra Civil va negar
l’evidència d’una
Catalunya liberal i

industrial; el país encara
va coix per aquella derrota


