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Cinc dificultats per a escriure la veritat

Avui, aquell qui vol combatre la mentida i la ignorància i escriure la veritat, ha de vèncer almenys cinc dificultats. Li cal el coratge d'escriure
la veritat, quan arreu l'ofeguen; la inteJ.ligència
de descobrir-la, quan arreu l'amaguen; l'art de
fer-la manejable com una arma; el judici per a triar
aquells dins les mans dels quals serà eficaç; l'astúcia per a propagar-la entre ells. Aquestes dificultats són grans per als qui escriuen sota el feixisme, però existeixen també per als qui van ser
expulsats o han fugit, i fins i tot per a aquells
que escriuen als països de llibertat burgesa.

1.

El coratge d'escriure la veritat

Sembla evident que el qui escriu ha d'escriure
la veritat en el sentit que no l'ha d'ofegar o silenciar, ni ha d'escriure res de fals. No s'ha d'inclinar
davan,t els poderosos ni ha d'enganyar els dèbils.
Naturalment és molt difícil no inclinar-se davant
els poderosos i molt profitós enganyar els dèbils.
Desagradar als posseïdors vol dir renunciar a posseir. No admetre la paga per un treball acomplert,
vol dir, segons com, renunciar a treballar; i declinar la glòria entre els poderosos significa sovint

declinar tota mena de glòria. Per a això cal tenir
coratge. Els temps d'opressió extrema són generalment temps en els quals sentim parlar de coses
altes i grans. En aquests temps cal tenir coratge
per a parlar de coses tan baixes i petites com el
menjar i el viure dels treballadors, enmig d'una
enorme cridòria que proclama l'esperit de sacrifici com a valor suprem. Quan els pagesos són coberts d'honors, és coratjós parlar de màquines i
de farratges més barats, que els facilitarien la feina, tan 1!oada. Quan per totes les emissores de
ràdio criden que l'home sense ciència ni instrucció és millor que l'home instruït, aleshores és coratjós demanar: Per a qui és millor? Quan parlen
de races perfectes i imperfectes, cal tenir coratge
per a preguntar si la fam i la ignorància i la guerra no són causa de deformitats pitjors. També és
necessari el coratge per a dir la veritat sobre
nosaltres mateixos, sobre nosaltres, els vençuts.
Molts, que són perscguits, perden la facultat de
reconèixer els propis defectes. La persecució els
sembla la màxima injustícia. Els perseguidors, pel
fet de perseguir, són els dolents, i ells, els perseguits, són perseguits a causa de llur bondat. Però
aquesta bondat ha estat colpida, vençuda, obstaculitzada, i era per tant una bondat feble, una bondat dolenta, insostenible, insegura: perquè no podem atribuir la feblesa a la bondat com a la pluja la humitat. Per a dir que els bons no han estat
vençuts perquè eren bons, sinó perquè eren dèbils,
cal tenir coratge. Naturalment cal escriure la veritat en lluita contra la mentida, i no ha de ser una

"

cosa general, elevada, ambigua. La falsedat té precisament aquest caràcter general, elevat, ambigu.
Si d'algú diem que ha dit la veritat, volem dir que
abans algú altre, o molts, o un, han dit una altra
cosa, una 'mentida o quelcom de general; però
«ell» ha dit la veritat, una cosa pràctica, efectiva,
incontestable: allò que es tractava de dir.
No cal tenir gaire coratge per a lamentar la
maldat del món i el triomf de la barbàrie en general i per a amenaçar amb el triomf de l'esperit
dins una part del món on això encara és permès.
Molts es presenten com si els apuntessin canons,
quan només els apunten binocles de teatre. Proclamen llurs exigències generals en un món ple
d'amics de la gent inofensiva. Exigeixen una justícia general, per la qual no han 'fet mai res, i una
llibertat general per a rebre una part del botí que
temps ha ja s'han partit amb ells. Creuen que la
veritat és únicament allò que té un so agradable. Si la veritat és quelcom numèric, sec, fàctic,
que costa de trobar i que demana estudi, aleshores ja no és una veritat per a ells, perquè no els
posa en un estat d'exaltació. Només tenen el posat extern dels qui diuen la veritat. Heus aquí
llur misèria: no coneixen la veritat.

2. La intelUgència de descobrir la veritat
Com que és difícil escriure la veritat perquè a
tot arreu és oprimida, sembla gairebé a tothom un
problema de convicció el ret d'escriure o no es-

criure la veritat. Pensen que per a aIXa només
cal tenir coratge. Obliden la segona dificultat, la
del descobriment de la veritat. No podem pas dir
que sigui fàcil trobar la veritat.
D'entrada, ja no és fàcil descobrir «quina» veritat val la pena de dir. Així, ara, davant la vista de
tot el món, un gran Estat civilitzat darrera l'altre
s'ensorren dins la barbàrie extrema. A més, tothom
sap que la guerra interior, feta amb les armes
més terribles, pot esdevenir cada dia una guerra
exterior, que potser deixarà el nostre continent
convertit en un munt de runes. No hi ha dubte que
això és una veritat; però també hi ha,naturalment,
altres veritats. Per exemple, no és fals que les cadires tenen seient i que la pluja cau de dalt a
baix. Molts literats escriuen veritats d'aquesta me·
na. Són com pintors que pinten natures mortes a
les parets d'un vaixell que s'enfonsa. La nostra pri·
mera dificultat no existeix per a ells, i malgrat tot
tenen bona consciència. Sense que els poderosos
els desconcertin, però sense deixar·se desconcertar
tampoc pels crits de les víctimes, pinten llurs qua·
dres. La manca de sentit de llur actuació produeix
en ells mateixos un "profund» pessimisme, que
venen a bons preus i que tindria més raó de ser
en una altra gent, quan veuen aquests artistes i
aquesta manera de vendre's. I ni tan sols és fà·
cil de descobrir que llurs veritats són semblants a
les de la cadira o de la pluja; sovint tenen un so
molt diferent, com si fossin veritats sobre coses
importants. Perquè la creació artística consisteix
precisament <lo donar importància a una cosa.

Només una observació detinguda ens fa descobrir que no diuen res més que: «Una cadira és una
cadira», i: "Ningú no pot impedir que la pluja cai·
gui de dalt a baix.»
Aquesta gent no troba la veritat que valia pena
d'escriure. D'altres s'ocupen veritablement amb les
tasques més peremptòries, no temen els poderosos
ni la pobresa; però en canvi no poden trobar la
veritat. Els manquen coneixements. Són plens de
velles supersticions, de prejudicis famosos i que
sovint van· adquirir formes agradables en altre
temps. El món és massa complicat per a ells, no
coneixen els fets i no veuen les relacions. A més
de la bona disposició, calen coneixements adquiri·
bles i mètodes que hom pot aprendre. Per a tots
els qui escriuen en aquest temps de complicacions
i de grans canvis és necessari el coneixement de
la dialèctica materialista, de l'economia i de la his·
tòria. El podem obtenir amb llibres i amb una
orientació pràctica, sempre que prèviament existei·
xi l'esforç imprescindible. Podem descobrir moltes
veritats d'una manera més senzilla, parts de la ve·
ritat o situacions objectives que menen a la desco·
berta de la veritat. Si volem buscar, va bé de tenir
un mètode, però també podem trobar sense mèto·
de, i fins i tot sense buscar. Però, amb aquest procedir casual, difícilment arribarem a una interpre.
tació de la veritat apta perquè la gent, sobre la
base d'aquesta interpretació, sàpiguen com han
d'actuar. La gent que només deixa escrits fets insignificants no està en condicions de fer maneja·
bles les coses d'aquest món. La veritat, però, no-

més té aquest objecte, i no cap altre. Aquesta gent
està incapacitada per a satisfer l'exigència d'escriure la veritat.
Quan algú està disposat a escriure la veritat i
és capaç de descobrir~la, li resten encara tres dificultats.

3. L'art de ter la veritat manejable com una arma

Cal dir la veritat a causa de les conseqüències

que en resulten per al comportament. Un exemple
de veritat que podria no portar-nos a capcondusió, o fer-nos treure conclusions falses, ens el donaria la idea, tan divulgada, segons la qual en alguns
països imperen situacions dolentes, provinents de
la barbàrie. Segons aquesta concepció, el feixisme
és una onada de barbàrie que s'ha desencadenat sobre uns quants països amb la violència pròpia
d'un fenomen natural.
D'acord amb aquesta idea, el feixisme és un
tercer poder nou, al costat (i per damunt) del capitalisme i del socialisme; no solament el moviment
socialista, sinó també el capitalisme haurien pogut sobreviure sense el feixisme, i així successivament. Això, naturalment, és una afirmació feixista, una capitulació davant el feixisme. El feixisme
és una fase històrica dins la qual ha entrat el capitalisme, i consegüentment és quelcom de nou i
de vell alhora. El capitalisme existeix als països
feixistes com a simple feixisme, i el feixisme només pot ser combatut com a capitalisme, com el

capitalisme més descarnat, més opressor i més
mentider.
Car, com podria dir algú la veritat sobre el feixisme, contra el qual lluita, si no vol dir res contra el capitalisme que l'engendra? Com esdèvindria pràcticament eficaç la seva veritat?
Els qui estan contra el feixisme sense estar contra el capitalisme, els qui es queixen de la barbàrie
originada per la barbàrie, fan com aquells que volen tenir llur part d'una. vedella sense que matin
la vedella. Volen menjar-se la vedella, però no volen veure la sang. Quedarien satisfets si el camicer
es rentés les mans abans de servir la carn. No estan contra les relacions de propietat que engendren la barbàrie, només estan contra la barbàrie.
Alcen la veu contra la barbàrie i ho fan en països
on hi ha les mateixes relacions de propietat, però
on els carnicers encara es renten les mans abans
de servir la carn.
Les denúncies directes de mesures bàrbares
poden tenir eficàcia durant un temps breu, mentre
eis qui les escolten creuen que aquestes mesures
són impossibles en els propis països. Alguns països
estan en condicion:> de mantenir llurs relacÍ')m; de
propietat amb mitjans d'aspecte menys violent que
d'altres. La democràcia encara el'> fa serveis per als
quals altres països han de recórrer a la violència.
per exemple la garantia de la propietat dels mItjans de producció. El monopoli de les fàbriques,
mines, terres, crea pertot situacions bàrbares;
però aquestes situacions són menys visibles. La

barbàrie es fa visible tan bon punt com el monopoli ja no pot ser protegit sinó per la violència
oberta.
Alguns països que encara no tenen necessitat
-per defensar uns monopolis bàrbars- de renunciar a les garanties formals d'un Estat de dret ni a
comoditats com l'art, la filosofia o la literatura,
escolten amb molt de gust els hostes que acusen
llur pàtria per la pèrdua d'aquestes comoditats, i
ho fan perquè això els reportarà avantatges en
les guerres que hom espera. ¿Direm, doncs, que
han reconegut la veritat aquells que, per exemple, reclamen una lluita implacable contra Alemanya, «perquè és la veritable pàtria del Mal en
el nostre temps, la sucursal de l'infern, la residència de l'Anticrist,,? Més aviat direm que aquesta
gent és estúpida, impotent i nefasta. Perquè la
conclusió d'aquesta xerrameca és que aquell país
ha de ser arrasat; tot el país, amb totes les persones, ja que el gas metzinós no tria els culpables quan mata.
L'home frívol que no coneix la veritat s'expressa d'una manera general, elevada i imprecisa.
Desbarra contra «els» alemanys, es queixa "del»
mal, i el qui l'escolta no sap, en el millor dels casos, què ha de fer. ¿Ha de decidir deixar de ser
alemany? ¿Desapareixerà l'infern, si en és bo?
També la xerrameca sobre la barbàrie que prové
de la barbàrie és d'aquest estil. Sembla que la
barbàrie neix de la barbàrie i que cessarà amb la
cultura que prové de l'educació. Tot plegat és expressat d'una manera molt general, no té en comp-

te les conseqüències de les accions i en el fons· no
s'adreça a ningú.
Exposicions com aquestes només mostren unes
quantes connexions de la cadena de causes i efectes i presenten algunes forces motrius com a forces impossibles de dominar. Aquestes exposicions
contenen molts punts foscos, els quals amaguen
les forces que preparen les catàstrofes. Fem una
mica de llum i apareixeran homes com a causants
de les catàstrofes! Perquè vivim en una èpoea en
què l'home és el destí de l'home.
El feixisme no és una catàstrofe natural, que
pot ser compresa com a resultat de la «naturalesa» humana. Però fins i tot en el cas de catàstrofes naturals, hi ha maneres d'exposar-les que
són dignes de l'home, perquè apeHen a la seva
capacitat de lluita.
Després d'un gran terratrèmol que va destruir
Iokohama, en moltes publicacions periòdiques
americanes hom podia veure fotografies que representaven un munt de runes. A sota hi havia
escrit: «steel stood» (l'acer ha resistit), i efectivament, aquell qui, al primer cop d'ull, només havia
vist runes, s'adonava -gràcies al peu de la fotografia- que havien restat drets uns quants edificis alts. Entre les descripcions que hom pot donar d'un terratrèmol, tenen una importància incomparable les dels enginyers, que tenen en compte les dislocacions del terreny, la força de les sacsejades, la calor que es desprèn i altres factors
que permeten d'obtenir construccions aptes per
a resistir el terratrèmol. El qui vol descriure el
1.5

feixisme i la guerra, les grans catàstrofes que no
són catàstrofes naturals, ha de produir una veritat practicable. Ha de demostrar que són catàstrofes que cauen damunt les masses immenses de
treballadors sense mitjans de producció propis,
provocades pels propietaris d'aquests mitjans.
Si volem escriure amb èxit la veritat sobre situacions greus, cal que ho fem de manera que en
puguin ser descobertes les causes evitables. Si
són descobertes les causes evitables, podrem combatre aquelles situacions greus.

4. El judici de triar aquells dins les mans
dels quals la veritat serà eficaç
Les tradicions seculars del comerç amb material escrit dins el mercat de les opinions, i el fet
que l'escriptor ha estat privat de la preocupació
pel destí d'allò que escriu, han produït a l'home
de lletres la impressió que el seu client o comprador, l'intermediari, transmetia a tothom el text
escrit. Pensava: parlo, i els qui em volen sentir em
senten. En realitat parlava, i el sentien els qui podien pagar. Allò que deia no ho sentia tothom, i
els qui ho sentien, no ho volien sentir tot. D'això
se n'ha parlat molt, bé que encara massa poc; jo
només vull remarcar que l'"escriure per a algú»
ha esdevingut simplement «escriure». Però no podem senzillament escriure la veritat; l'hem d'escriure forçosament per a algú. que en pugui fer
alguna cosa. El reconeixement de la veritat és un
1'"

procés comú al qui escriu i al qui llegeix. Per
a parlar bé, cal saber escoltar bé i escoltar allò
que està bé. Cal dir la veritat amb premeditació
i escoltar-la amb premeditació. I per a nosaltres,
els qui escrivim, és important a qui la diem i qui
ens la diu.
Hem de dir la veritat sobre les situacions
greus a aquells per als quals són més greus aquestes situacions, i l'hem de descobrir per boca d'ells.
No solament ens cal adreçar-nos a la gent que
pensa d'una manera determinada, sinó a la gent
que hi hauria de pensar per la situació en què
viu. l els qui us escolten s'aniran transformant
sense parar! Fins i tot als botxins hem de parlar,
quan la paga per cada execució no és prou alta o
el perill és massa gros. Els camperols bavaresos s'oposaven a tota subversió, però quan la
guerra ja havia durat massa i els fills tornaven a
casa, i als masos no hi havia lloc per a ells, aleshores els pagesos van poder ser guanyats per a
la subversió.
:ts important que aquell qui escriu trobi el
to de la veritat. Generalment podem sentir un
to suau, planyívol, de gent incapaç de fer mal a
una mosca. El qui escolta aquest to i es troba
a la misèria, esdevé més miserable. Així parlen
persones que potser no són enemics nostres, però
que sens dubte no són companys de lluita. La
veritat és beHicosa; no solament combat la mentida, sinó unes persones determinades que la propaguen.
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5. L'astúcia pera propagar la veritat entre molts
Molts, orgullosos d~ tenir el coratge de dir la
veritat, feliços d'haver-la trobada, cansats tal vegada de la feina que hi ha a donar-li una forma
manejable, impacients en l'espera que se la facin
seva aquells els interessos dels quals ells defensen,
resulta que no creuen necessari utilitzar cap astúcia especial per a la difusió de la veritat. Així malmeten sovint l'eficàcia final de llur treball. En
totes les èpoques hom ha recorregut a l'astúcia
per a la propagació de la veritat, quan l'ofegaven
o l'encobrien. Confuci va falsejar un vell almanac d'història patriòtic. Només va canviar algun
mot. Quan deia «El sobirà de Kun va fer matar el
filòsof Wan, perquè havia dit això o allò ... », Confuci substituïa matar per «assassinar». Si deia que
el tirà Tal havia mort a causa d'un atemptat, hi
posava «fou executat». Així Confuci va obrir pas
a una nova interpretació de la Història.
En el nostre temps, el qui en lloc de «poble»
diu "població» i en lloc de «terra» diu «propietat
terrltoriab, ja ha deixat de fomentar moltes mentides. Ha tret als mots tota mística dubtosa. El
mot poble indica una certa .uniformitat i suggereix
uns interessos comuns; només hauríem d'utilitzar-lo, doncs, quan tractem de diversos pobles,
perquè només en aquest cas és mínimament imaginable una comunitat d'interessos. La població
d'un territori té interessos distints i fins contraposats; això és una veritat, i aquesta veritat és reprimida. També aquell que parla de la terra i
18

descriu els camps per als ulls i el nas de la gent,
tot referint-se a l'olor i al color de la teàa, recolza les mentides dels qui manen; perquè no es
tracta de la fertilitat de la terra, ni de l'amor
de l'home per la terra, ni de l'esforç, sinó bàsicament del preu dels cereals i del preu del treball.
Aquells qui treuen profit de la terra no són els
qui en treuen el gra, i l'olor dels terrossos dels
conreus és desconegut a les borses. Allà oloren
altres coses. En canvi el terme propietat territorial és exacte; fa menys fàcil l'engany. En lloc de
la paraula «disciplina», allà on domina l'opressió,
caldria utilitzar el mot «obedIència», perquè la
disciplina també és possible sense dominadors i
per això té quelcom de més noble que l'obediència. l millor que el mot «honor» són els mots «dignitat humana». D'aquesta manera l'individu no
desapareix tan fàcilment del camp visual. Prou
que sabem quina mena de púrria s'apressa a defensar l'honor d'un poble! l amb quina prodigalitat els farts reparteixen honor als qui els afarten, els quals passen fam. L'astúcia de Confuci és
aplicable també avui. Confuci substituïa judicis
injustificats sobre fets nacionals per uns altres
de justificats. En una utopia, l'anglès Thomas
More va descriure un país on imperaven unes re·
lacions socials justes; el país no era pas el que
ell habitava, però s'hi assemblava molt, amb una
única diferència: les relacions socials.
Lenin, amenaçat per la policia del tsar, volia
descriure l'explotació i l'opressió de l'illa de Sak·
halín per la burgesia russa. Va substituir Rússia
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per Japó i Sakha1ín per Corea. Els mètodes de la
burgesia japonesa recordaven a tots els lectors els
dels russos a l'illa de Sakhalín, però l'escrit no
fou prohibit, perquè Japó i Rússia eren enemics.
Moltes coses que a Alemanya no poden ser dites
sobre Alemanya, poden ser dites sobre Àustria.
Hi ha moltes estratagemes que permeten de
burlar l'Estat recelós.
Voltaire va combatre la fe de l'Església en els
miracles tot escrivint un poema galant sobre la
Donzella d'Orléans. Va descriure els miracles que

sens dubte s'havien de produir perquè Joana res·
tés verge enmig d'un exèrcit, d'una cort i entre
frares.
Amb l'elegància del seu estil i tot explicant
aventures eròtiques tretes de la vida opulenta dels
senyors, va induir aquests a abandonar una religió que els facilitava els mitjans per a aquella
vida dissoluta. Així creà fins i tot la possibilitat
que els seus treballs arribessin per vies iHegals
a aquells als quals eren destinats. Els poderosos
que el llegien n'estimulaven o en suportaven la
difusió. I així van renunciar també a la policia
que els defensava els plaers. l el gran Lucreci re·
marca clarament que esperava molt de la belle·
sa dels seus versos per a la difusió de l'ateisme
epicuri.
És evident que un gran nivell literari pot ser·
vir de refugi a una idea. Sovint, però, també desvetlla sospites. En aquest cas pot passar que cal·
gui rebaixar·ne la qualitat intencionadament. Això
s'esdevé, per exemple, quan dins la forma menys-
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tinguda de la novel·la policíaca introduïm subreptíciament descripcions de situacions nefastes en
llocs dissimulats. Aquestes exposicions justificarien plenament escriure una novella policíaca. El
gran Shakespeare va rebaixar e! nivell per motius
molt menys importants, quan va donar una forma
intencionadament desproveïda de vigor al discurs
amb què la mare de Coriolà s'enfronta al seu fill~
quan aquest avança contra la pròpia pàtria; no
volia que Coriolà fos dissuadit del seu projecte
per motius reals o per una commoció profunda,
sinó per una certa indolència, amb la qual es lliurava a un bell costum. Shakespeare ens ofereix
també un mode! de veritat propagada astuciosament en el discurs d'Antoni davant el cadàver
de Cèsar. No cessa de remarcar que Brutus, l'assassí de Cèsar, és un home honorable, però alhora en descriu el fet, i la descripció d'aquest fet fa
més impressió que la descripció del seu autor; l'o·
rador es deixa vèncer ell mateix pels fets; els atorga una eloqüència més gran que «a eH mateix».
Un poeta egipci, que va viure fa quatre mil anys,
es va servir d'un mètode semblant. Fou en una
èpoea de gran lluita de classes. La classe dominant fins aleshores es defensava amb penes í tre·
balls del seu gran oponent, la part de la població
que fins aleshores era esclava. En el poema apa·
l'eix a la cort del sobirà un savi i commina a la
lluita contra l'enemic interior. Descriu llargament
i amb insistència el desordre sorgit de la rebeHió
dels de baix. L'exposició és com segueix:
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Es així: Els grans són plens de laments i els petits plens de joia. Cada ciutat diu: foragitem els
·forts d'entre nosaltres.
Es així: Obren les cambres dels escribes i els
prenen les llistes; els servents esdevenen senyors.
Es així: El fill d'un notable, ja ningú no el reconeix; el fill de la senyora esdevé el fill d'una esclava.
Es així: Han lligat els CiUtadans a les rodes
de molí. Els qui mai no havien vist el dia, han
sortit al carrer.
Es així: Les sagrades arques de banús són esclafades; el sàndal ma.gnificent és estellat per a
fer-ne llits.
Mireu: El palau s'ha esfondrat en una hora.
Mireu: Els pobres del país ara són rics.
Mireu: El qui no tenia pa, ara té un graner,
i amb els béns d'un altre ha omplert el magatzem.
Mireu: Es bo per a un home fer el seu àpat.
Mireu: El qui no tenia gra, ara té graners; el
qui anava a buscar el gra, ara el fa repartir.
Mireu: El qui no tenia una parella de bous, ara
té un ramat; el qui no podia procurar-se una bèstia de tir, ara té molt de bestiar.
Mireu: El qui no es podia construir una cam·
bra, ara té quatre parets.
Mireu: Els consellers cerquen refugi a les qúadres; aquell qui amb prou feines podia reposar
contra els murs, ara té un llit.
Mireu: El qui no podia fer-se una barca, ara té
vaixells, i quan l'amo se'ls mira, veu que ja no
són seus.

I

Mireu: Els qui tenien vestit, ara van amb par·
rocs; el qui no teixia per a ell, ara té llençols fins.
El ric dorm assedegat; aquell qui pidolava el
pòsit dels seus vins, ara té bona cervesa.
Mireu: El qui res no comprenia del so de l'aro
pa, ara té una arpa; aquell davant el qual no canta·
va ningú, ara lloa la música.
Mireu: El qui dormia sol perquè era pobre, ara
troba grans dames; el qui es mirava el rostre din·
tre l'aigua, ara posseeix un mirall.
Mireu: Els més poderosos del pais corren sense
tenir cap afer. Als grans ningú no els anuncia res.
El qui feia de missatger, ara n'envia un altre...
Mireu: Aquí hi ha cinc homes, als quals llurs
senyors envien a algun lloc. Diuen: aneu·hi vosaltres mateixos, nosaltres ara arribem.
:iO.s ben clar que aquesta és l'exposició d'un
desordre que ha de semblar molt desitjable als
oprimits. I en canvi és difícil copsar la intenció del
poeta. Ell condemna d'una manera explícita aquestes situacions, bé que ho fa malament...
En un opuscle, Jonathan Swift proposava de
matar i salar els fills dels pobres, i vendre'ls com
a carn, per tal que el país assolís una situació de
benestar. Va fer càlculs minuciosos, que demos·
traven fins a quin punt és possible d'estalviar,
quan hom no retrocedeix davant de res.
Swift es feia l'imbecil. Defensava una manera
de pensar que ell odiava, i ho feia amb molt d'entusiasme i profunditat, en una qüestió la brotalitat de la qual saltava a la vista de tothom. Qualse-

vol persona podia ser més inteHigent que Swift, o
almenys més humana, sobretot aquell qui fins
aleshores no havia analitzat certes concepcions
per les conseqüències que se'n desprenien.
La propaganda a favor del pensament, en qualsevol terreny on es produeixi, és útil a la causa
dels oprimits. Aquesta propaganda és molt necessària. Sota règims que serveixen l'explotació, el
pensament és considerat inferior.
:És considerat inferior tot allò que és útil per
als qui són mantinguts a baix. :És considerada in-

ferior la preocupació constant per a calmar la
fam; el refús dels honors oferts als defensors del
país on moren de fam; el dubte davant un cabdill,
quan ens porta a la desgràcia; l'aversió al treball
quan no alimenta l'home; la resistència contra tot
allò que ens obliga a una conducta insensata; la
indiferència per la família, quan l'interès de res
no li serviria. Els famolencs són titllats de golafres; els qui no tenen res a -defensar, de covards;
els qui dubten de llurs opressors, de gent que
dubta de la pròpia força; els qui volen un sou per
llur treball, de ganduls, etc. Sota aquesta mena
de règims, el pensar és considerat en general una
activitat inferior i té mala fama. Enlloc ja no ensenyen a pensar, i quan algú ensenya a fer-ho, el
persegueixen. Amb tot, sempre hi ha camps on
podem fer veure impunement els èxits del pensar; són els camps en què les dictadures necessiten el pensament. Podem, per exemple, demostrar
els èxits del pensament en el terreny de la ciència
i de la tècnica militars. També la bona adminis-

tració de les reserves de llana mitjançant l'organització i la invenció de matèries sintètiques
exigeix tenir idees. L'adulteració dels aliments, la
preparació de la joventut per a la guerra, tot això
demana que hi pensem: ho podem descriure. L'elogi de la guerra, finalitat irreflexiva d'aquesta manera de pensar, pot ser evitat amb astúcia; així,
la idea que prové de preguntar quina és la millor
manera de fer una guerra, pot portar-nos a preguntar si aquesta guerra té sentit, i també podem utilitzar-la per a preguntar quina és la millor manera d'evitar una guerra insensata.
Com és lògic, resulta difícil formular aquesta
pregunta públicament. ¿És possible, doncs, servirnos del pensament que hem propagat, és a dir
donar-li una forma operativa? Sí, és possible. En
un temps com el nostre, perquè encara sigui possible l'opressió que serveix per a l'explotació d'una
part (majoritària) de la població per l'altra part
(minoritària), cal que existeixi una actitud determinada de la població, una actitud que s'ha d'estendre a tots els terrenys. Un descobriment com el
de l'anglès Darwin en el camp de la zoologia podia, de sobte, posar en perill l'explotació; però durant un temps, només l'Església se'n va preocupar, mentre que la policia encara no s'adonava de
res. Durant els darrers anys, les investigacions
dels físics han tingut conseqüències en el terreny
de la lògica, les quals podien amenaçar una sèrie
de principis de fe que estan al servei de l'opressió. Hegel, filòsof de l'Estat prussià, ocupat en difícils investigacions dins el camp de la lògica, va

subministrar a Mar¡¡ i Lenin, clàssics dc la Revo·
lució proletària, uns mètodes de valor incalculable. L'evolució de les ciències s'esdevé d'una manera coordinada, però irregular, i l'Estat no es
troba en condicions de vigilar-ho tot. Els peoners
de la veritat poden escollir uns llocs de combat situats relativament fora de tot camp d'observació.
Tot depèn que sigui ensenyat un pensament exacte, un pensament que investigui l'aspecte transitori i transformable de totes les coses i de tots els
processos. Els qui dominen tenen una gran aversió als canvis profunds. Voldrien que tot continués
igual, mil anys si pogués ser. Seria ideal que la
lluna es parés i el sol deixés de córrer! Així ningú
no tornaria a tenir fam ni demanaria ja el sopar.
Quan ells han disparat, cal que l'adversari ja no
pugui disparar; cal que el tret d'ells sigui el darrer.
Un mètode d'observació que faci remarcar especialment allò que és transitori resulta un bon
mitjà per a encoratjar els oprimits. El fet que en
cada cosa i en cada situació s'hi manifesta i desenvolupa una contradicció és quelcom que convé
d'esgrimir davant els vencedors. Una visió d'aquesta mena (com la dialèctica, doctrina de la fluència
de les coses) pot ser exercida en l'examen d'objectes que temporalment s'escapen de les mans
dels qui governen. Podem aplicar-la a la biologia
o a la química. Però també en la descripció del
destí d'una família ens en podem servir sense
cridar gaire l'atenció. La dependència de cada
cosa respecte de moltes altres, que canvien constantment, és una idea perillosa per a les dictadu-

res, i pot revestir tota mena de formes sense que
doni a la policia cap motiu per a intervenir. Una
exposició completa de totes les circumstàncies i
dels processos amb què topa un home que obre un
estanc, pot ser un cop dur per a la dictadura. Qualsevol que hi pensi una mica, descobrirà per què.
Els governs que porten les masses a la misèria
han d'evitar que, dins la misèria, les masses pensin en el govern. Parlen molt de la fatalitat. Aquesta, i no ells, és la culpable de les insuficiènCies.
El qui cerca la causa de les insuficiències és detingut abans que llanci els seus atacs contra el govern. Però és possible, en general, fer front a
aquesta xerrameca sobre la fatalitat; podem demostrar que el destí de l'home és obra d'altres
homes.
Això ho podem fer de moltes maneres. Podem
explicar, per exemple, la història d'una casa de
camp, d'una hisenda que pot ser a Islàndia. Tot
el poble comenta que damunt aquesta casa pesa
una maledicció. Una camperola s'ha tirat al pou,
un camperol s'ha penjat. Un dia hi ha un casament,
el fill del camperol es casa amb una noia que
aporta com a dot unes quantes terres. La maledicció desapareix. El poble no està d'acord en la manera de judicar aquest canvi favorable. Els uns
l'atribueixen al· caràcter optimista del noi, els
altres a les terres que ha aportat la jove camperola i que han fet possible la nova vida del mas. I
és que, fins i tot en un poema que descriu un paisatge, hom pot arribar a algun resultat positiu,
sobretot quan incorporem a la naturalesa les co-

ses creades per l'home. IO.s necessària l'astúcia per
a la difusió de la veritat.

totes alhora, perquè no podem esbrinar la veritat
sobre unes situacions bàrbares, sense pensar en
els qui les suporten; i quan, després d'espolsar-nos
tot símptoma de covardia, busquem les condicions
reals tot pensant en aquells qui estan disposats
a aprofitar-ne el coneixement, aleshores haurem
de pensar també a fer-los arribar la veritat de manera que esdevingui una arma entre llurs mans,
i hem de ser alhora prou llestos perquè l'enemic
no pugui descobrir-ho ni impedir-ho.
Heus aquí tot el que cal, quan cal que l'esc.¡:iptor escrigui la veritat.

Síntesi
La gran veritat de la nostra era (el reconeixe·

ment de la qual no ens serveix encara del tot, bé
que sense aquest reconeixement no podem trobar
cap a1tra veritat important) és que el nostre continent s'enfonsa dins la barbàrie, perquè les reladons de propietat sobre els mitjans de producció
es mantenen per la violència. ¿De què serveix escriure un text coratjós d'on es desprengui que la
situació dins la qual ens precipitem és una situació bàrbara (i això és cert), si 'no queda clar per
què ens hi precipitem? Cal que diguem que existeix la tortura perquè s'han de mantenir les relacions de propietat.
Cal que diguem la veritat sobre la situació
bàrbara que regna al nostre país, per tal que hom
pugui fer tot allò que contribuirà a la desaparició
d'aquesta barbàrie, és a dir: tot allò que· farà
canviar les relacions de propietat.
Cal dir-ho, a més, als qui més pateixen sota
aquestes relacions de propietat, als qui tenen més
interès en llur transformació, als treballadors i als
. qui podem convertir en aliats dels treballadors,
perquè tampoc no són propietaris de cap mitjà
de producció, encara que participin dels beneficis.
I en cinquè lloc cal procedir amb astúcia.
I aquestes cinc dificultats les hem de vèncer
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El darrer mot

No hi ha lloc per a la música progressiva
Esbós d'una carta a Paul Hindemith

El primer país que Hitler va conquerir fou
Alemanya; el primer poble que va oprimir, l'alemany. No és exacte dir: la literatura alemanya va
efectuar un èxode totaL És exacte dir: la literatura fou arrabassada al poble alemany. La lírica
més antiga que encara existeix, la xinesa, va merèixer la consideració de certs prínceps, com ho
demostra el fet que els millors dels seus lírics
sovint foren obligats individualment a abandonar
aquelles províncies on agradaven massa llurs poemes. Li Tai-po conegué l'exili almenys una vegada; Tu Fu, almenys dues vegades; Po Chü-i, almenys tres vegades. Ho veiem: la vida sedentària
no era pas l'objectiu capital d'aquella literatura, ni aquell art era exclusivament un art per a
agradar. Un respecte tan gran per part de l'Estat,
un honor de tan gran mesura com els que ha merescut durant aquesta època la literatura alemanya, en forma de bandejament total, no els ha
merescut a penes cap altra literatura: les reverències dels feixistes consisteixen en puntades de
peu. Jo espero que la literatura alemanya demostrarà que és digna d'una atenció tan extraordin
ria. Alguns escriptors citen amb orgull el vers bíblic: «Al començament fou el mot.» El més important de tots els mots em sembla... el darrer mot.

Benvolgut Hindemith, em diuen que heu entrat
en grans conflictes amb els cercles dirigents. I
sento a dir que us fan retret de textos als quals
vau posar música en altre temps; els pitjors dels
quals són meus. M'afanyo a certificar-vos que no
foren pas les tendències «destructives» dels meus
textos les que us van empènyer a una coHaboració
amb mi. Sovint m'heu dit que no podíeu considerar afers musicals les tendències socialistes. Haig
de suposar, doncs, que allò que us va atreure de
mi foren exclusivament uns certs dots poètics.
No us vaig arribar a convèncer que aquests dots
poètics són absolutament inseparables d'aquelles
tendències socialistes. Vós teníeu el punt de vista
que «en cas de necessitat» (llavors ja ho era, un
cas de necessitat), seria possible posar música a
una guia telefònica. Però àdhuc si jo us hagués
posat en vers una guia telefònica, s'haurien produït, arribat el cas, conflictes amb determinats
cercles dirigents... Penseu només en les professions que, tot fent poesia, hauria afegit a cadascun
dels noms, per tal de donar-los un alè poètic ...
Pot ser que, després d'esclatar el tercer d'aquests desastrosos Imperis alemanys, hàgiu fet esforços per posar música a guies telefòniques. Això, ben mírat, us havia de merèixer una alta es-

tima, perquè era una gran deferència per part
vostra; però heus aquí que ens fan saber que
també els vostres dots musicals han de ser inseparables de certes tendències.
Els diaris que simpatitzen amb vós remarquen
que tampoc els vostres enemics no han posat en
dubte que tingueu talent musical. Això ho fan en
un to com si volguessin dir que el talent musical
ha parlat a favor vostre quan us han retret altres
coses. En realitat el vostre talent musical era i
és el principal argument contra vós. Que feu una

música o una altra no és de cap manera una simple qüestió de bona voluntat, sinó principalment
una qüestió de capacitat. Tant si voleu com si no,
podeu escriure una música com la que exigeixen a
l'Alemanya hitleriana. De res no serveix que poseu
música a Mein Kampf, un llibre l'autor del qual té
amistat amb els peixos grossos de la policia. Amb
això no enganyareu ningú. Em vénen ganes de
riure quan llegeixo que us acusen d'escriure «Bewegungsmusib (música de moviment). Com voleu evitar-ho? Ells no volen, com és lògic, cap moviment. En cap sector. Ni sota cap pretext. Per
què us haurien de deixar moure precisament a
vós? Una música que reflecteix d'una manera veritable el món del segle xx, un món sens dubte
caòtic, complicat, brutal i contradictori, no pot aspirar a cap mena de clemència. Però, quines altres coses podria reflectir? ¿Potser l'afirmació
d'alguns governants ~egons la qual el món ha estat ordenat per ells i és un petit prat ple de bens
sota un cabdill ? Vós podeu alçar el braç per fer
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la salutació hitleriana -potser us hi poden obligar-, però així que alçareu la batuta, tindreu la
c?mpetènc,ia. a l'aguait, i amb ella vindrà la poliCIa. La musIca no és una arca dins la qual hom
pugui sobreviure a cap diluvi.
Tant si es tracta de la filosofia, com de la literatura, com de l'arquitectura, com de la ciència, cern de la música ... totes aquestes branques
de la cultura participen de l'evolució de la saciet~t a la qual pertanyen. Però com que aquesta socIetat té tendències progressives i retrògrades, res~.lt~ que la música, com qualsevol altra producCIO mteHectual, encarnarà una tendència o l'altra.
Les parts progressives del poble necessitaran una
músi~a diferent de la retrògrada, i la música progressIva (perquè també la música té, naturalment,
una evol.ució pròpia) tindrà precisament la part
progressIva
del poble com a oïdora i executant,
.
1 en tot cas Com a beneficiària.
Els senyors de les camises terroses tenen tota
la r~ó quan troben que la vostra música no pot
servIr llur causa, que és la causa de la reacció , i
que el talent de fer música els és insuportable
quan no és un talent per a anar enrera.
Foteu el camp!
(Vers 1934)
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Corruptibilidad

¿Podríem, per exemple, comprar tothom amb
una suma de diners? Nou de cada deu els podríem
comprar. A set dels comprats els podríem descobrir com va la cosa. A dos, no. Què passa amb
el desè? Seria incomprable. Entre cent als quals
no podríem permetre d'escriure la veritat, n'hi
hauria deu, segons el nostre càlcul, d'aquells que
no poden ser comprats. Seria possible d'impedirlos a tots escriure? A nou els ho podríem impedir.

Judici d'un llibre

Vaig conèixer H. L. en un viatge transoceànic
i em va deixar el seu llibre sobre els camps de
concentració. Em va contar que, durant una malaltia, s'havia acostumat a buscar refugi en les
drogues i em va preguntar,. no sense angoixa, si
tot el que havia escrit perdria valor quan se sabés
que s'havia donat a les drogues. En general, va
dir, és sabut que la gent que es droga no poden
assumir cap responsabilitat. Vaig reflexionar sobre
el problema i li vaig dir: «El vostre llibre em sembla útil. Jo penso que conté la veritat. Tant se
me'n dóna de com l'hàgiu dut a terme. Hi ha gent
que fan que es parli molt d'ells i dels quals tothom sap que no han tastat mai ni una gota d'alcohol, o que ni tan sols mengen carn, i en canvi
tot el que diuen o escriuen és completament idiota. Podrien menjar tranquiHament una mica de
carn, sempre que, a canvi, deixessin la mantega
per a altres, en lloc de posar-la semp!"e per davant
dels canons. I si pensem que, un cop embriacs, els
podríem arrencar només un mot de la veritat,
podríem prohibir-los l'alcohol? Però jo estic con·
vençut que encara que els fiquéssim dins el cos tot
l'alcohol del món, no sortiria d'ells ni un mot de
la veritat. Jo no trobo bé que prengueu drogues,
i crec que vós tampoc no ho trobeu bé, però, sigui

com sigui, si em porteu el vostre llibre i em podeu
assenyalar amb el dit un lloc on heu escrit la veritat, jo parlaré d'ara endavant d'aquesta veritat,
i us agrairé que m'hàgiu donat alguna cosa de la
qual valgui la pena parlar.»
Això ho volia repetir per escrit, no perquè em
sembli tan especial, sinó perquè molts aprofiten
qualsevol avinentesa per a parlar de coses que no
els afecten, fins i tot quan això posa en perill les
coses que els afecten.

Discurs pronunciat al Jer. Congrés
Internacional d'Escriptors
per a la Defensa de la Cultura
Una constatació necessària en
la lluita contra la barbàrie
Companys: Sense voler dir res d'especialment
nou, desitjaria dir alguna cosa sobre la lluita contra aquells poders que avui és disposen a ofegar
en sang i en llot la cultura occidental, o les restes de la cultura que ens ha deixat un segle d'explotació. Voldria dirigir la vostra atenció sobre un
únic punt, que al meu entendre ha de quedar
molt clar, si volem combatre aquests poders amb
eficàcia, i sobretot fins a acabar amb ells.
Els escriptors que experimenten les atrocitats
del feixisme en el propi cos o en el d'algú altre, i
que n'estan horroritzats, no es troben encara en
condicions de lluitar contra aquelles atrocitats pel
simple fet de viure aquesta experiència i aquest
horror. A molts els sembla potser que la descripció
de les atrocitats és suficient, sobretot quan un
gran talent literari i una ràbia autèntica donen a
la descripció un to angoixant. De fet, aquestes descripcions són molt importants. Aquí passen atro·
citats. Això no pot ser. Aquí la gent és apallissada.
Això no hauria de passar. De què servirà parlar.ne
més? Caldrà que ens alcem i detinguem el braç
dels torturadors. Companys, cal parlar-ne més.
Potser sí que ens alçarem, això no és gaire di·

HcU. Però després ve allò de detenir el braç dels
torturadors, i això ja és més difícil. La ràbia existeix, l'enemic ha estat assenyalat; però, com el farem caure? L'escriptor pot dir: la meva tasca és
denunciar la injustícia, i pot confiar al lector la
tasca d'acabar amb ella. Però en aquest cas l'escriptor farà una experiència curiosa. S'adonarà
que la ràbia, com la compassió, depèn de les quantitats, és quelcom que existeix segons la quantitat
i que neix de la quantitat. I el pitjor és que neix
en la mesura en què resulta necessària. Hi ha
companys que em diuen: quan per primera vega·
da vam informar que els nostres amics eren morts •
hi va haver un crit d'horror i molta ajuda. Després els mataren a centenars, i quan els mataren
a milers i la matança no tenia aturador es va fer
el silenci i cada vegada hi hagué menys ajuda.
Les coses vàn així: «Quan els crims s'acumulen ,
esdevenen invisibles. Quan els sofriments són insuportables, ja no se senten els crits. Un home és
abatut, i el qui ho presencia perd el coneixement.
Això és perfectament lògic. Quan el crim s'esdevé com cau la pluja, aleshores ja ningú no crida:
prou!»
Les coses, doncs, van així. Com les podem canviar? No hi ha mitjans per a evitar que l'home es
giri d'esquena a les atrocitats? Per què s'hi gira
d'esquena? Perquè no té cap possibilitat d'intervenir. L'home no es deté davant el dolor d'un altre, si no el pot ajudar. Parar el cop és possible
si sabem quan caurà i per què, amb quina finalitat
caurà. I quan el cop pot ser parat, quan n'existeix
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alguna possibilitat. encara que sigui mínima, aleshores podem compadir les víctimes. També les
podem compadir en el cas contrari, però no per
gaire temps, i en tot cas no durant tot el temps
en què els cops es precipiten damunt la víctima.
Així doncs: per què cau el cop? Per què la cultura és llençada per la borda com un llast inútil, les
restes de la cultura que ens han quedat? Per què la
vida de milions de persones entre la majoria de
la gent és empobrida, expoliada, a mitges o totalment anorreada?
Alguns de nosaltres contesten aquesta pregunta. Contesten: per brutalitat. Creuen viure una
tremenda erupció en una gran part de la humanitat (que cada dia serà més gran), un procés espantós, sense causa identificable, que es produeix
de sobte i que potser -tant de bo!- desapareixerà també de sobte, l'aparició impetuosa d'una
barbàrie de naturalesa bestial, llargament reprimida o adormida.
Els qui contesten així, senten ells mateixos
-com és lògïc- que aquesta resposta no ens porta molt enllà. I també s'adonen que a la brutalitat
no podem atribuir-li l'aparença de les forces naturals, dels poders invencibles de l'infern.
Parlen, per tant, d'una educació insuficient del
gènere humà. Pensen que alguna cosa hi ha estat
omesa o no hi ha estat feta a causa d'una precipitació. Ara cal guanyar el terreny perdut. Contra
la brutalitat cal esgrimir la bondat. Cal invocar
els grans mots, els conjurs que altres vegades ens
han fet servei, els conceptes immarcescibles: amor

a la llibertat, dignitat, justícia, l'efecte dels quals
és històricament garantit. I se serveixen dels grans
conjurs. Què passa aleshores? A la denúncia de
la seva brutalitat, el feixisme respon amb la lloança fanàtica de la brutalitat. Si l'acusem de fanàtic, respon amb l'elogi del fanatisme. Si li recriminem que viola la raó, es lliura amb plaer a una
condemna de la raó.
També el feixisme troba que la formació ha
estat descurada. Espera molt d'una influència damunt els cervells i d'un enfortiment dels cors. A

les brutalitats de les seves cambres de tortura
afegeix la de les seves escoles, diaris, teatres. Educa tota la nació, i l'educa tot el dia. Com que no té
gaires coses per a oferir a la gran majoria, aleshores es proposa d'educar-la a fons. No dóna menjar, perquè ha d'educar en l'autodisdplina. No pot
ordenar la producció i necessita guerres, per això
li cal educar la gent en el coratge físic. Necessita víctimes, per això ha d'educar en l'esperit de
sacrifici. Hi ha també ideals, exigències a les persones, alguns dels quals poden ser fins i tot ideals
i exigències elevats.
Però nosaltres sabem per a què serveixen
aquests ideals, qui és el qui educa i qui beneficiaria aquesta educació -no pas els educats. Què passa amb els nostres ideals? Fins i tot aquells de
nosaltres que veuen el mal fonamental en la brutalitat, en la barbàrie, parlen només d'educació,
d'intervenir en els esperits -sense cap altra mena
d'intervenció. Parlen d'educar en la bondat. Però
la bondat no vindrà de la crida a la bondat, a la
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bondat en totes les circumstàncies, fins i tot en les
pitjors, així com tampoc la brutalitat no pot venir
de la brutalitat.
Jo no crec tampoc en la brutalitat per la brutalitat. Cal que la humanitat sigui posada en guàrdia contra els qui diuen que els homes serien brutals fins i tot en el cas que la brutalitat no fos
un bon negoci; el meu amic Feuchtwanger es desvia enginyosament de la qüestió quan diu: la baixesa precedeix l'interès personal; i no té raó. La
brutalitat no prové de la brutalitat, sinó dels negocis que sense ella no es podrien fer.
Al petit país d'on vinc, hi ha unes condicions
menys terribles que en molts d'altres països; però
cada setmana són destruïts cinc mil caps del millor bestiar destinat a carn. Això és dolent, però
no és pas una explosió sobtada de set de sang. Si
ho fos, la cosa seria menys greu. La destrucció del
bestiar i la destrucció de la cultura no són originades per un impuls bestial. En ambdós casos és
destruïda una part d'uns béns produïts sense esforç, perquè han esdevingut una càrrega. Davant
la fam que impera als cinc continents, aquestes
mesures són sens dubte un crim, però no tenen
res a veure amb un acte capritxós, ni molt menys!
Avui, en tots els països de la terra tenim situacions
socials en les quals són concedits grans premis als
crims de tota mena i les virtuts costen molt cares.
«La persona. bona és indefensa i l'indefens és
abatut a cops de porra; en canvi, amb la brutalitat ho podem tenir tot. La baixesa compta amb deu
mil anys de coll. En canvi la bondat necessita

algú que la guardi i que la defen:si, i no troba ningú.»
Guardem-nos d'exigir simplement la bondat a
l'home! Procurem no demanar tampoc a la gent
coses impossibles! No ens exposem a ser acusats
-també nosaltres- d'adreçar-nos a la gent amb
crides a accions sobrehumanes, és a dir: a :suportar amb grans virtuts situacions terribles que podrien ser canviades, però que no poden ser canviades! No parlem únicament en benefici de la cultura!
Tinguem pietat de la cultura, però abans .tinguem pietat dels homes! La cultura se salva SI se
salven els homes. No ens deixem arrossegar a l'afirmació que els homes són fets per a la cultura i
no la cultura per als homes! Recordaria massa el
costum dels grans mercats on els homes són fets
per al bestiar i no el bestiar per als homes.
Companys, pensem en l'arrel del mal!
Una gran doctrina, que cada vegada aplega al
seu voltant quantitats més grans d'homes del nostre planeta (que encara és jove), di~ que l'arrel
de tots els mals són les nostres relaCions de propietat. Aquesta doctrina, senzilla com totes les
grans doctrines, ha at.ret aquelles masses humanes
que pateixen més directament a causa de les relacions de propictat imperants i dels mètodes amb
què són defensades.
Molts de nosaltres, escriptors que han viscut
les atrocitats del feixisme i se n'han horroritzat,
encara no han entès aquesta doctrina ni han descobert l'arrel de la brutalitat que els horroritza.

En el seu cas cxisteix encara el perill que considerin innecessàries les crueltats del feixisme. Aquells dels nostres amics que estan tan
horroritzats com nosaltres de les crueltats del
feixisme, però que volen mantenir les reladons
de propietat o es mostren indiferents davant llur
conservadó, no poden lluitar prou temps ni amb
prou força contra la barbàrie creixent, perquè no
poden proposar ni ajudar a promoure les condi·
dons socials que farien innecessària la barbàrie.
Aquells, però, que en la recerca de les arrels del
mal han topat amb les relacions de propietat, han
penetrat cada vegada més endins, a través d'un
infern d'atrocitats més i més. profundes, fins que
han arribat a aquell lloc on una petita part de la
humanitat ha clavat l'àncora de la seva dominació despietada.
Companys, parlem de les relacions de propietat!
Heus aquí el que volia dir sobre la lluita contfa la barbàrie que augmenta cada dia, per tal que
aquí també fos dit o per tal de dir-ho jo també.
Juny de {9J5

Font de tota barbàrie

Congressos com els dels escriptors antifeixistes
demostren que dins la burgesia hi ha homes que
no estan disposats a sostenir la propietat privada dels mitjans de producció per tots els mètod~s,
fins els més bruts. Així com hi ha molts escnp·
tors (n'augmenta el nombre) que ja est~n disposats a no fer res més en favor de la propIetat pnvada dels mitjans de producció (que provoca i necessita aquestes mesures bàrbares per a defen~ar:
se) i d'altres estan disposats ja a fer el que SIgUI
co~tra aquesta propietat, així també n'hi ha molts
de lliurats encara a l'esperança que la defensa cte
la propietat privada dels mitjans de producció n?
necessita de cap manera mesures com les del f~l:
xisme abominades per ells. Els qui pensen alln
no el~ hem guanyat encara del tot per a la lluita
contra el feixisme. Encara els podem perdre dcvarats pel feixism~ i disposats no solament a no
fer res contra ell, sinó a fer-ho tot per ell.

Discurs pronunciat al 2n. Congrés
Internacional d'Escriptors
per a la Defensa de la Cultura
Ara fa quatre anys, al meu país es van produir
una sèrie d'esdeveniments terribles, els quals van
demostrar que la cultura, en tots els seus aspectes, havia entrat en una zona mortal de perills. La
revolta feixista va despertar immediatament en
una gran part del món les més apassionades protestes, els seus actes de violència provocaven un
. sentiment de repulsió. Amb tot, les grans connexions internes restaren totalment fosques per a
molts dels qui se sentien plens d'horror. Alguns
d'aquests esdeveniments, bé que advertits, de cap
manera no foren reconeguts per tothom en llur
significació elemental per a l'ésser o el no-ésser
de la cultura.
És ara quan descobreixen que l'ocupació dels
sindicats alemanys pel maig del 1933 té la
mateixa causa terrible. El crit dels qui són assassinats a les places públiques referma l'anònim crit inaudible d'aquells qui són torturats
rera els murs dels calabossos de la Gestapo: les
dictadures feixistes han començat a aplicar també
a proletariats estrangers els mètodes que aplicaven als propis proletariats. Quan les dictadures
feixistes fabriquen llurs arsenals d'avions, a la
població pròpia no li donen mantega i a la població estrangera li donen bombes. Els locals

dels sindicats existien per a la mantega i contra les bombes: els van tancar. Qui pot dubtar,
encara avui, que la manera com les dictadures
se cedeixen les unes a les altres llurs regiments
militars s'identifica plenament amb la manera de
donar un impuls gegantí al comerç amb la força
de treball com a mercaderia, tot fornint batallons
civils al capital en llur servei de treball volu;1tari?
En produir-se l'atac general contra les conques·
tes econòmiques i polítiques dels proletariats alt'many i italià; en ésser ofegades la llibertat de
coalició dels obrers, la llibertat d'opinió de la
premsa, la democràcia..., es va produir també
l'atac general contra la cultura com a tal.
No fou d'una manera sobtada ni immediata que
hom equiparà la destrucció dels sindicats li. la des·
trucció de catedrals i altres monuments culturals.
I en canvi fou en aquell sector on es produí l'a·
tac al centre de la cultura.
El poble alemany i l'italià, en ser-li arrabassa·
des les posicions polítiques i econòmiques que
havia guanyat, va perdre tota la possibilitat de ca·
ra a una productivitat cultural -fins i tot el senyor Goebbels s'avorreix en els seus teatres.
Si efectivament és així; si la cultura és quel·
com inseparable de la productivitat total dels pobles; si una mateixa intervenció violenta pot pri·
var els pobles de la mantega i dels sonets; si la
cultura és, doncs, una cosa tan material, què cal
fer aleshores per a la seva defensa? Què pot fer
clla mateixa? Pot obrir·se pas amb la lluita? Ho

fa; per tant: pot. La lluita té les seves fases diferenciades. D'antuvi, els individus culturalment
productius sovint només es distancien impulsivament dels fets terribles que travessa el país. Però
la simple definició de la barbàrie com a tal barbàrie implica ja un obrir·se pas. Després s'uneixen
contra la barbàrie, que és el que cal per a impo.
sar-se amb la lluita. Passen de la protesta a la crida, de la queixa al crit de lluita. No solament assenyalen amb el dit el fet criminal, sinó que diuen
els noms dels assassins i n'exigeixen el càstig. 'S'adonen que la condemna de l'opressió ha d'acabar
amb l'eliminació dels opressors, que la pietat per
les víctimes de la violència s'ha de convertir en
manca de pietat per als assassins, la compassió en
ràbia i l'odi a la violència en violència. A la violència d'uns pocs, de la classe privilegiada, ha d'oposar-se la plena violència destructora del poble.
Perquè llurs guerres ja no cessen. Les esquadres d'avions italians que s'han llançat sobre la
desgraciada Abissínia tornen a alçar el vol amb
els motors encara calents. La batalla no ha acabat
encara, i ja s'alcen damunt Xina les esquadres
del Japó imperialista.
Durant molt de temps, massa temps, la cultura només s'ha defensat amb armes inteHectuals;
en canvi l'han atacada amb armes materials; com
que es tracta no solament d'una cosa espiritual,
sinó també Ci especialment) material, cal defen.
sar-la amb armes materials.

Juliol de 1937

Una tasca primordial
dels escriptors antifeixistes

Art o política?

Carta a l'assemblea general de la «Lliga per a la
defensa dels escriptors alemanys a França»
Benvolguts coHegues: Em diuen que durant els
darrers temps hi ha hagut moltes discussions,
que han menat a Una desunió creixent dels escriptors exiliats. Sembla que algunes persones tenen l'opinió que la lluita contra el feixisme pot
ser lliurada sense comptar amb els comunistes que
hi ha entre nosaltres. No em sembla demanar
molt, formular a tots els antifeixistes l'exigència
d'actuar com ells. En aquest temps de caos progressiu, una tasca primordial dels escriptors antifeixistes és la d'aguditzar el sentit de destriar
allò que és important d'allò que no ho és. I l'única
cosa important és la lluita extensa, incansable i
lliurada amb tots els mitjans, contra el feixisme,
sobre la base més àmplia.
Amb una salutació de camarada: Bert Brecht.
18 d'octubre de 1937

Comprenc la vostra pregunta. Em veieu aquí assegut, contemplant l'estret de Sund, que no té res
de beHicós. Penseu per què hi sóc, aquí. Com puc
mantenir allunyat dels meus escrits allò que tant
ha influït la meva vida? I també els meus escrits?
Perquè, aquí, jo sóc un desterrat i, abans que cap
altra cosa, m'han pres els lectors i els auditors en
la llengua dels quals escric, i no són solament persones a les quals subministro literatura, sinó persones que mereixen el meu interès més profund. Jo
només puc destinar els meus escrits a gent per la
qual m'interesso; les produccions literàries són
exactament el mateix que les cartes. I ara aquestes persones són sotmeses a sofriments indescriptibles. Com puc mantenir allunyades aquestes coses dels meus escrits? I arreu on miri, si miro
una mica més enllà d'on acaba aquest estret, veig
la gent sotmesa a aquests sofriments. I si el sentiment d'humanitat és destruït, l'art deixa d'existir. Compondre paraules belles no és art. Com
podrà l'art commoure els homes, si ell mateix no
es commou per la sort dels homes? Si jo mateix
em tanco davant els sofriments dels homes, com
s'obrirà el cor dels homes davant els meus escrits?
I si no m'esforço a tro1Jar un camí perquè surtin
de llurs sofriments, com trobaran el camí dels
E 34.4
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meus escrits? I aquesta carta l'escric en nom de
molts alemanys que viuen dins i fora de les fronteres alemanyes: en nom de la majoria dels alemanys. N'estic segur.
Febrer de 1938

Perillositat de les bèsties inteUectuals
Si la guerra fos la mare
de totes les coses, caldria
fer una crida al parricidi.
Els feixistes solen pintar a la paret el dimoni
que pot esdevenir perillós per a ells; això de ser
pintors de parets és un dels seus vells oficis. Però
com que és bo ser dolent per als feixistes, jo pen·
so que caldria precisament ser aquest dimoni. Si
els volem fer mal (i els hem de voler fer mal, si
és que volem servir la humanitat), cal mirar la
paret i veure què hi han pintat. Hi han pintat, per
exemple, la bèstia inteHectual. Molts de nosaltres
miren aquesta paret i veuen la figura de la bèstia
ínteHectual, i diuen: «Sí, la inteHigència és allò
que ells no volen, i no la volen amb raó; la inte!·
!igència és el que cal mobilitzar contra ells.» Però
no han entès del tot la figura aquells que creuen
que el feixisme pensa (com pensen ells) que la
bondat, simplement perquè existeix, vencerà «a la
llarga» la vilesa, i la raó, l'estupidesa. Han passat
per alt la cosa més important: la paraula «bès·
tia». Certament, la qüestió principal és aquesta:
com podem esdevenir bèsties inteHectuals, és a
dir, bèsties en el sentit que temen els feixistes per
a nUl" dominació. Una bèstia és un ésser fort, te·
mible, devorador. Això sona a barbàrie. Però,
¿creiem poder combatre la barbàrie si ens hi lliu·
rem indefensos? Això seria comparar els cops de
sabre amb les pulsacions de la sang dins les al"·
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El més gran de tots els artistes

tèries. Cal que aprenguem a copsar-ho: la bondat
també fereix: fereix la brutalitat. L'escòria assassina, i només l'assassinat la podrà moure a deixa,
el món. Cal entendre-ho: no dic que hàgim d'anar
a assassinar Hitler. Això seria bestial, però no inteHigent. Cal, això sí, utilitzar quelcom que mati,
perquè si no ho fem així l'escòria subsistirà fins a
la fi del temps, almenys del nostre temps. Com
podríem nosaltres, els escriptors, escriure d'una
manera mortífera?
Sabem que, al voltant dels Estats feixistes,
s'alça una muralla enorme i espessa de xerrameca,
d'empastifament, de filosofia barata, darrera la
qual són maquinats els negocis. Aquesta muralla
de gas és un prodigi de la tècnica de l'ofuscació.
Molts de nosaltres ens ocupem de demostrar el
caràcter eteri, la manca de solidesa, etc., d'aquesta muralla. Temo que això no és mortífer. Ho és,
en canvi, posar en descobert els negocis que hi ha
al darrera. Això demana una mica més de feina ,
i també d'estudi, coses que queden fora de la nostra professió real i de les quals no entenem gaire;
es tracta de coses pràctiques, i que són mortíferes.

I

I

I

Una vegada més el petit Vell Continent retruny
amb el pas de marxa d'exèrcits formats per milions d'homes i amb l'eco dels discursos d'amenaça. Els pobles paren l'orella per escoltar allò que
els ha de dir el cabdill de la Segona República
Alemanya, la de Bayreuth. Ha traslladat a Nuremberg els Festivals anuals i allà parla. El seu discurs
tracta dc... la cultura.
Com ell mateix ha dit tantes vegades, construeix
un imperi miHenari amb tots els materials que calen; també, doncs, amb una cultura. Naturalment,
ell té Ja seva pròpia concepció d'aquest afer. Es
tracta, abans que res, de l'art, i resulta que ell
mateix és artista; el més gran de tots, com li
diu eJ seu ministre de propaganda. Fins demà no
parlarà amb eJ front del treball, i aleshores serà
un treballador; avui toca eJ torn a la cultura i a
l'art, i ell fou pintor. No el van reconèixer com a
tal; els jueus van impedir que s'obrís pas, perquè
. no era prou decadent, i aleshores va haver de canviar de direcció i lluitar contra els jueus i alguna altra gent. Però encara és un artista i Ji agra·
da parlar d'art, ara que ningú, ni els generaJs, no
li ho pot impedir. Afirma: totes les «èpoques que
es respecten» han produït art.
La ciència la toca només de passada. Són aques-

ta gent que fabriquen recanvis. Amb fusta, no
solament fan una taula, sinó una sobretaula. Els
grans premis d'arts els reben els tècnics per la
construcció de carreteres militars i avions de
bombardeig. Però ell, això, només ho toca de passada. I tampoc no diu res del segon gran artista,
el que ve després d'ell, l'amic Schacht (va rebre
un premi, però en els darrers temps falla sovint
i ara es troba en un període de baixa forma com
a creador).
De totes les arts, la literatura és la que li fa

menys el pes. Amb prou feines en parla. De la
música, sense la qual no pot viure, ordena eliminar-ne el text. Ell no en necessita cap, de text. L'auditor pot posar-hi el text que vulgui. Ho ha de fer
a partir de les notes, i prou. Ell, com a orador,
gairebé se'n surt a base de simples notes musicals.
Tanmateix, a la música, quan s'hi fiquen paraules
pel mig, el diable s'hi desferma. CoBocades sense
precaució, les paraulcs agafen un sentit, i aleshores cal posar-hi mà. Però la música és un art contra el qual no cal intervenir, sinó que cal <<identificar-s'hi sentimentalment». Joiós, constata: l'dida
i el seny sovint no es troben units en «un» sol cos.
Bona gent, els músics; poden continuar així. Aquesta vegada tampoc no malgasta gaires mots amb la
pintura. L'any passat ja va dir tot el que feia al
cas. La crítica d'art ha estat suprimida (així els
seus Festivals ja no n'han de témer res; per exem·
ple: ningú no pot fer cap crítica del que ara està
dient!), i el lloc dels crítics ha estat ocupat pels
metges. Ara ja no esquincen, sinó que esterilitzen
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des del començament. Així la gent s'ho pensarà
dues vegades abans de pintar allò que no han de
pintar!
Firis i tot a la guerra s'han hagut de ficar! Per
a aquests tipus no hi ha res sagrat. Però passem a
l'arquitectura. L'arquitectura és l'art que prefe.
reix. Res de text.
Cap text, i unes coses que fan goig de veure.
Una pedra sobreviu al pas dels miHenaris. I no
parla. El seu constructor de carreteres, l'artista
que ha guanyat el premi, conta que la pols que ha
aixecat amb l'excavadora fa més pila que tres (o
potser són quatre?) piràmides de Cheops. No hi
ha dubte que aquelles piràmides procedeixen també d'una època respectable. Allò eren ganes de
treballar en gran escala! I les seves ganes de treballar són tres (o potser quatre) vegades més
grans, solament en aquest camp. I a més construeix casernes, edificis gegantins. Les generacions
posteriors se'ls miraran astorats, com nosaltres
ens mirem les catedrals medievals. Allò que és edificat depèn de l'època: ara són casernes (i ministeris). D'esglésies, ja no se'n construeixen; a la
gent ja no li interessen. A dintre només hi podrien
llegir textos.
Si, el futur en podrà parlar força, dels seus
edificis. Se n'ha preocupat. Parla en un to de confiança. Sembla que encara no ha començat a assajar aquella frase que serà el final de tot: "Quin
gran artista es perd amb mi!"

12 de setembre de 1938

L'interès per l'art

1
Sabem amb quin zel tan sospitós les classes
dominants combaten la idea que el seu art pot re·
presentar els seus interessos, o més ben dit: la
idea que desitgen veurc representats els seus in·
teressos en el seu art. Fan veure qúe han de refu·
sar amb indignació un art que defensi uns inte·
ressos, fins i tot en el cas que, casualment, fossin
els d'ells (perquè parlem naturalment d'interes·
sos de classe als quals s'enfronten uns altres inte·
ressos de classe). AHudeixen i es recorden mútua·
ment els bells sentiments de la bondat, la compas·
sió i l'entusiasme que han observat dins ells ma·
teixos en gaudir de l'art, uns sentiments que mai
ni en cap moment no haurien de presentar·se vin·
culats a càlculs egoistes ni a qualsevol mena d'in·
teressos econòmics. Per desgràcia obliden l'entu·
siasme que poden desencadenar els interessos
egoistes! La frase de Florian Geyer «La discòrdia
alemanya al bell mig del cor» desencadena sens
.dubte l'exaltació d'aquells els tenebrosos interes·
sos dels quals són afavorits per la discòrdia alema·
nya a qualsevol preu. Ells, que són les causes vi·
vents que no existeixi la concòrdia, troben que la
crida a la unitat és una «idea grandiosa» i, «vista
des d'aquesta elevada talaia», la invocació a la uni·
tat significa-a tot
que en el futur ja no és

possible aspirar a beneficis de tipus material, és a
dir als beneficis de la pròpia classe dominant. És,
doncs, una crida al desinterès (dels altres), a l'esperit de sacrifici (dels sacrificats per ells); i tot
allargant la mà fraternal als qui ells exploten, ¿es
troben ells mateixos desinteressats, ja que no re·
nuncien a fer avançar els canons contra els ex·
plotats ni a ofendre els qui trepitgen? Renuncien
a tot l'odi que desencadena la seva vilesa! Dins
aquest desinterès seu, els sembla a ells mateixos
que hI ha alguna cosa d'inconcebible; quelcom hi
és sorprenent, gairebé sobrenatural, us fa venir les
llàgrimes als ulls sense voler. Això demostra que
en l'home hi ha unes pregoneses de les quals ell
mateix només té una vaga idea. És l'art, que eleva
l'home per damunt d'ell mateix. A qualsevol jun.
ta de creditors podem observar amb quina facili·
tat es commou la gent quan veuen representats
els propis interessos. Als usurers més recalcitrants
se'ls humitegen els ulls, quan veuen que són més
d'un: quanta més gent són, més raó els sembla que
tenen. En general és suficient que els interessos siguin únicament respectats, i no es farà esperar
una reacció humana. La compassió era la força principal dels naturalistes dins el teatre de
les acaballes del segle XIX. Els explotadors més
endurits i els més inhumans dels seus acòlits, amb
smokings de preu, ocupaven butaques cares i vessaven llàgrimes pel destí de Rose Bernd, que espe·
ra un fill sense ser casada. Què havia passat? És
que la criatura es mostrava favorable a la criatura?
S'havia acabat l'època de la barbàrie? Havia 'des-

-
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cobert l'assassí el cinquè manament? Es feien càrrec els opressors, agafats per sorpresa almenys
durant uns minuts, dels interessos dels oprimits?
Ho feien almenys en esperit? De cap manera. Ens
trobàvem en el moment dels naturalistes. Tot allò
que mostraven era la naturalesa. La naturalesa
exigia que aquella noia concebés un fill; exigia que
matés el fetus i exigia que fos castigada. Les condicions socials eren explicades com -a naturals. El
criminal no necessitava abjurar el crim per lliurarse a la compassió; el crim era tan natural com la
compassió. Els crits d'aquell qui cridava per culpa
d'ell, no eren menys naturals que els crits del
qui cridava per compassió. En aqueU cas, el qui
vessava llàgrimes s'aferrava plorant a la situació
social que prohibia la procreació a una part de la
població, i que li deixava triar entre la presó i l'asil. No refusaria almenys la presó? No en aquesta obra, però, potser sí en altres obres? Un quart
de segle més tard ja hi havia obres teatrals que
provocaven l'emoció, perquè hi era defensada l'abolició de l'obligatorietat de donar a Hum! ¿És que
finalment la gent que s'emocionava en aquests casos anaven ja contra els propis interessos? ¿Existia
ja en l'espectador aquella instància humana a la
qual calia fer apeHació?
Per tal de veure que la gent afectada no havien
renunciat als propis interessos ni havien adoptat
un punt de vista humanitari, només cal que estudiem la història social d'aquest quart de segle. La
classe dominant havia canviat de composició: les
capes burgeses havien substituït en part les feu-

dals, i, d'una manera no gens difícil d'esbrinar, l'obligatorietat de donar a llum havia perdut la seva
importància anterior (racionalització, canvis de la
tècnica militar, etc.); la misèria creixent obligà a
discutir l'abolició de l'obligatorietat de donar a
llum. La classe dominant ja no veia cappossibilitat de crear nou espai per a la població, en augment i poc rendable, mitjançant aventures bèl!iques, per exemple. La seva última guerra havia
fracassat, i ho havia fet a més en unes proporcions internacionals, és a dir: ni les burgesies vencedores no havien pogut eliminar llurs dificultats socials. D'on sortia aleshores l'efecte tràgic de
les peces teatrals que defensaven la limitació de
naixements entre les masses miserables? ¿I l'efecte sobre els dominadors mateixos, o precisament
sobre aquells que continuaven interessats, segons
l'opinió d'ells, en la conservació del sistema vigent?
Sortia de l'aparença d'una situació no transformable. Efectivament, el capitalisme no podia tirar endavant sense una limitació de naixements. ¿Sobre
qui no es produïa cap efecte tràgic? Sobre aquells
que ja veien la possibilitat d'implantar una lliber·
tat en aquest aspecte, és a dir que no estaven interessats a mantenir unes condicions socials que
exigien una regulació de la natalitat. Deixant a part
els interessos eminentment egoistes de la classe
dominant, la situació 110 era ni de molt lluny in·
transformable: amb l'eliminació radical del sistema social vigent, podia ésser eliminada la misèria.
L'home que es commovia, no era separat dels propis interessos per una vivència estètica, ans al

contrari, l'emoció es produïa en interès propi,
perquè pressuposava la confirmació de la inalterabilitat d'una situació favorable per a ell i solament per a ell.

Aquest tractament pot ésser aplicat als escriptors i hom els pot sotmetre a l'anàlisi en la mesura
en què són funcionaris en un sentit social, representen determinades capes de la societat o les influeixen, assumeixen la responsabilitat dels processos que transformen o confirmen l'ordre social,
o bé és possible d'atribuir-los aquesta responsabilitat..., per això cadascuna de llurs manifestacions
pot ésser utilitzada, és a dir, arrancada d'un context d'ofici i traslladada a un context social. Perquè, com pot ésser la crítica una cosa sagrada,
quan la crisi no ho és? I com és possible de satisfer l'exigència d'alguns perquè sigui judicada nur
personalitat global, si aquesta personalitat global
no satisfà ja les nostres exigències, sigui quina sigui? Sabem que les àguiles han de beure aigua
per viure; però, encara que hagin de volar, com
diuen elles mateixes, per damunt de les aigües,
què tenen a veure amb els peixos abissals? Ni
aquestes imatges ni aquestes consideracions són
necessàries per a refUsar les aspiracions d'aquesta gent, en un moment en el qual hi ha exigències
que demanen solució urgent, com són les de les
masses per a tenir allò que és imprescindible per a
l'existència. El vol dels ocells delata la situació del

fons, perquè l'organització de les profunditats fa
que aquest vol sigui pertorbat. En la nostra· època, la profunditat d'una idea només és mesurable
per la profunditat de la capa social a la qual arriba. No es tracta de simplicitat (com podríem
descriure amb simplicitat alguna cosa en un lloc
ple de dissensions?), es tracta de complexitat; cal,
doncs, destruir tota simplificació. L'aparença es
desfà sota els cops de la física, les coses perceptibles d'una manera concreta només poden ésser
complementades per coses perceptibles d'una manera concreta, és a dir, que els seus signes no són
enriquits per altres signes. Un mètode així requereix un treball col·lectiu, una òptica comparativa,
un control recíproc i una visió vital que faci concebre una humanitat en la seva totalitat(però com
a quelcom contradictori). Així la persona ha entrat en una crisi permanent, la crítica ha esdevin·
gut gairebé la seva forma d'existir. Amb aquesta
finalitat cal formular la definició (i assolir·hi un
acord) sobre allò que cal considerar realment com
a inteHigència. Perquè aquella «irradiació d'una
personalitat», impossible de copsar de prop i que
es beneficia precisament d'aquesta impossibilitat,
és un concepte totalment inutilitzable (bé queuti·
litzat amb profit), el qual no es desfà d'allò que
és purament propi del gust. Perquè la raó entrés
en funcions, caldria tenir més penetració, arribar
a un punt on poguessin ésser destriats en certa
manera els complexos de les idees i cadascuna de
les idees com a tals, i aquestes idees no podrien
anar a raure altra vegada en generalitats, sinó que

caldria veure·les com a resultats d'interessos, d'interessos propis de grups determinats. En cap cas
no pot ésser mantinguda la impressió superficial
que els literats com a tals són un grup que de·
fensa els propis interessos amb les pròpies idees.
Perquè aleshores aquest «grup» hauria d'estar situat en una zona lliure, per damunt de tots els altres grups; no tindria, per tant, cap grup antagònic i produiria sense control, és a dir, sense sistema de retribucions. Fins en aquells aspectes
en què la literatura, com a part de la societat que
escriu (bellament), és considerada dependent d'una part determinada de la societat, la burgesia,
tampoc no pot ésser tractada com un sector total·
ment venut, és a dir, com a grup unitari, si volem
anar més enllà de la prova de capacitat inteHec·
tual. Al contrari, en aquest cas s'imposava un tractament individual. Perquè precisament la personalitat, diferenciada d'altres personalitats, no so·
lament s'ofereix en aquestes diferències a diversos
graus de la comprensió dels interessos de grups
determinats, sinó a una escala de diversitats d'aquests interessos. Perquè la burgesia no ha progressat d'una manera uniforme, sinó d'una manera molt diversa.

El domini de l'art

No podem prescindir del fet que els qui escriuen sobre art són precisament aquells qui n'han
fet llur camp d'acció específic. Així, accentuen
la peculiaritat d'aquest camp d'acció i el separen
de qualsevol altre.
E.s més fàcil guanyar adeptes pel fet que l'art
ha de ser humà i l'home ha de ser artista, que no
pas pel fet que l'art és humà i l'home és artista.
D'altra banda, no és ni de molt lluny l'únic artista
entre els animals, però si que és un dels més
grans.
Molts, que assignen a l'art un lloc propi, han
abusat per això de la frase de Lenin sobre la licitud (i la utilitat) de somniar. Ell parla de política i, sens dubte, no vol dir que el polític ha de
fer (i pot fer) allò que generalment és cosa de
l'artista. EU ho considera quelcom d'humà. I seria
millor interpretar el seu consell als artistes en el
sentit que també aquests poden somniar (i ho
han de fer).
Això també és vàlid per als impulsos sentimentals que encara no són ordenats per la raó
i que també així, en aquest estat desordenat, poden ésser calculats i utilitzats, tant pel polític
com per l'artista. De tota manera cal ja utilitzarlos i calcular-los perquè la raó faci el que vulgui

amb ells, com a cosa provisional, experimental.
No hi ha, però, res més fals que transferir -també
en aquest cas- l'art a aquella zona dels impulsos
sentimentals no censurats.

Sobre la lírica i l'Estat

La lírica anarquista i destructiva reflecteix
sens dubte un ordre social anarquista i destructiu,
n'és «contagiada», en dóna testimoni -però alhora destrueix sovint aquest ordre social destructiu, el qual no pot deixar de fer-se definir com a
constructiu; la consigna «cap govern» pot servir
els governs existents, en la mesura que ofusca els
crits que demanen un govern millor; però això és,
en tot cas, un flac servei, i els qui governen ho
veuen també així.
No tota la productivitat humana s'incorpora
a la producció actual, ja prou limitada. Els elements que no s'hi incorporen directament no es
limiten, però, a quedar-ne al marge, sinó que la
contradiuen. No són únicament insignificants, sinó perjudicials. Així, només un pla de gran abast
els pot prendre en consideració, i cal una oïda
molt fina per a allò que és productiu. És un cop
mestre preservar-los de la destrucció, és a dir:
evitar que destrueixin i que siguin destruïts.
L'Estat perjudica la literatura proestatal, quan
reprimeix la literatura antiestatal; la incapacita,
li arrenca les dents, la priva d'objectivitat.

Sobre la literatura d'asfalt
Amb motiu del SDè. aniversari
de Mon Feuchtwanger

Estimat Feuchtwanger... per què no hem d'acceptar tranquiHament l'expressió "literatura d'asfalt»? Qui parla contra l'asfalt, fora dels "incurables» que cap «Heil!» no pot salvar? I Només
el llot pot fer retrets al seu gran germà negre, l'asfalt, pacient, net i útil. Nosaltres, però, som partidaris de les ciutats, potser no en llur estat actual (i amb aquest "actual» no volem referir-nos
tan sols als dos anys darrers). No esperem res,
ni la més petita ajuda, per part del «terròs»,
i sabem molt bé que els grans camps de cereals
d'Ohio i d'Ucraïna no són considerats ben bé un
«terròs» pels qui els cultiven, i nosaltres els preferiríem sens dubte als petits camps de la nostra
retardada agricultura alemanya, tan fragmentada
i que tanta força roba als seus conreadors, fins al
punt que semblen YfUs als quaranta anys. Naturalment, només hauríem de concedir el títol de
«literatura d'asfalt» a les obres que tinguessin
almenys un cert
d'aquell recte judici
racional burgès que caracteritza en tan gran me·
sura les obres de Swift, Voltaire, Lessing, Goethe,
etc. Ja m'enteneu: hi hauria una època durant la
1. «Incurable»,

qual tot allò que és literatura mereixeria el nom
de «literatura d'asfalt». De tot allò que fos terri·
ble, convuls, irracional, informe, incapaç, caldria
dir que no té res a veure amb la «literatura d'as·
falt». Els productes que avui imprimeix legalment
el III Reich, aquesta lamentable branca del tràfic
internacional d'estupefaents, no tindrien ni un sol
exemplar que pogués ésser inclòs dins la «litera·
tura d'asfalt», Tot el que té relació amb la «sang»
que es vessa i que serà vessada, i amb aquesta
terra que és naturalment la bona, antiga i bescantada terra dels fets, on s'han posat els tenta·
cles dels opressors, no és ni serà mai «literatura
d'asfalt». Els casos de mimetisme, caldria descobrir·los i perseguir·los implacablement, perquè
avui certs escriptors se serveixen de la forma i
de l'expressió pròpies de la literatura d'asfalt, és
a dir, de la literatura en general, de la gran lite·
ratura europea tal com s'ha desenvolupat en el
transcurs dels segles darrers.
Juliol de 1934

en alemany, és derivat de

heilen, curar, com l'exclamació hitleriana Hei/! Brecht

juga amb aquests dos termes.
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Noticies sobre Gottfried Benn

Aquests últims dies, en un diari molt ben considerat, perquè representava els interessos de la
indústria pesada, hom podia llegir la crida d'un
poeta líric alemany als literats emigrants. Ell també estava molt ben considerat, en part perquè els
seus versos només els podien llegir poca gent,
cosa que era atribuïda a llur puresa, ja que de la
impossibilitat de vendre els seus llibres hom deduïa que tampoc no es podia vendre l'ànima, i
en part perquè posseïa un llenguatge bonic i era
molt· hàbil a combinar mots de caràcter insòlit.
Un llenguatge així és com una d'aquelles comtesses que de tant en tant posen un anunci en diaris exclusius i que prometen a dames i cavallers
solitaris que es podran relacionar «sense compliments» en els seus salons. L'art acurat i exquisit
d'aquest llenguatge permet d'ajuntar paraules que,
d'altra manera, mai no haurien fet coneixença.
Metge de professió, va publicar alguns poemes sobre els dolors de les parteres i sobre la trajectòria del bisturí a través dels cossos humans. Ara
s'ha declarat, emfàticament, partidari del III
Reich.
Quan van inventar la ràdio i hom hi pagava bé
les conferències instructives sobre la cria del conill i la investigació submarina, el nostre líric

va sentir la imperiosa necessitat d'ensenyar i va
fabricar per a la ràdio fosques teories sobre Ja
humanitat, la decadència dels costums, etcètera,
amb aquell art que li permetia' emprar un llenguatge tan bonic. Va fer observar que el temps
que havia passat entre la invenció de la ràdio i
la seva conferència era incomparablement més
curt que el que havia passat, per exemple, entre
l'invent del ganivet de pedra per l'home de les
cavernes i l'invent de la ràdio, un invent al qual
ell atribuïa una importància inferior.

no s'arribi a produir l'efecte, si el qui ha de par.
lar no té una sala ni un diari per a fer.ho.

Llibertat d'opinió

3
1

Això cal dir·ho d'una manera expressa, perquè
hi ha molta gent que no volen donar al govern
més atribució que la de voler concedir el permís.
Aquesta actitud és perfectament conciliable amb
la simpatia envers els pobres. Hi ha comerciants
que no tenen res contra els pobres, si són bons
pagadors.

El senyor Wells està convençut que al seu país
tothom té la llibertat d'opinar com li vingui de
gust, i es proposa d'ajudar els escriptors d'altres
països a conquerir la mateixa llibertat. Amb refe·
rència a aquesta convicció seva, hi ha dues possi·

bilitats: pot tenir el permís d'escriure allò que
opina, i pot tenir l'opinió que és permesa d'es·
criure. Com és lògic, són dues coses molt dife·
rents.
2

Admetem la primera possibilitat. Aleshores el
senyor Wells viu en un país força lliure. Amb tot,
encara ens hauria de tranquiHitzar sobre un petit punt; ens hauria de dir si la llibertat de pen·
sament en qüestió és un dret que no tothom està
en condicions d'exercir. Així, quan Lenin dema·
nava llibertat d'opinió per al proletariat, no re·
clamava solament llibertat de reunió, sinó la con·
cessió de sales, i no tan sols llibertat de premsa,
sinó paper i màquines d'imprimir. En un poblat
lacustre, per tal d'obtenir l'efecte que hom parla
lliurement, basta amb què el propietari pugui dir
allò que pensa davant l'assemblea. A Londres, per
a un govern, si així ho desitja, és suficient que

I

Fragmentari, vers 1939

Notícies sobre «Coratge"
de Heinrich Mçmn

Allò que tenen d'extraordinari els escrits que
ha publicat Heinrich Mann a l'exili és, a parer
meu, l'esperit d'agressió que els emplena. Parteix
de la cultura, però anò que té de cultivat adopta
un caràcter beHicós. Evidentment es tracta dè la
cultura burgesa, de la cultura de la burgesia en
una fase determinada de la seva història, la fase
actual. Això no suposa cap limitació, perquè, encara que la cultura també ha estat desenvolupada
i és controlada per la burgesia, el fet és que allò
que posseïm en el terreny de la cultura és la suma d'experiències, impulsos, tendències de signe
contradictori, és a dir: la cultura és desenvolupada, generalitzada i susceptible d'evolució en la
mesura que les barreres que li posa la burgesia
no són absolutes, insalvables, destructores. Aquest
és el nivell suprem de la nostra cultura, des del
qual el fet burgès se'ns presenta com una barrera,
un lligam i una amenaça.
Això pot semblar una mica obscur, però l'obstacle a què avui s'ha de sotmetre no és obra
seva. La cultura, allò que tenim com a cultura, podem limitar-nos a defensar-ho; podem parlar d'humanisme i denunciar la bàrbara conducta del feixisme, lloar la democràcia i acusar el feixisme de
demagògia, podem glorificar la República de Wei-

..,.,

mar i deixar com un drap brut la de Postdam.
Podem dir: allà hi havia una cultura i ara ja no
hi és. Aleshores, no solament passem de la cultura a la incultura, sinó que ens quedem amb una
cultura que, si no ha produït la incultura, almenys
l'ha feta possible (en tot cas no es tracta d'una
simple substitució de l'una per l'altra).
La veu de Heinrich Mann, però, no és solament
la veu de la República de Weimar. En els seus escrits sorgeix, es produeix- una cultura tot atacant
el feixisme. No solament ataca el feixisme com
un fenomen transitori, que només cal denunciar
mentre esperem que s'extingeixi i que vingui novament una situació "normal». Heinrich Mann veu
ben clar que amb aquest fenomen moltes coses
es perden. No és un episodi, és l'última fase. No
és el quart acte del gran drama Glòria i dominació de la burgesia, sinó el cinquè. I no hi haurà
happy end.

Precisament és la depravació, l'horror i la inèpcia personal del règim allò que impedeix a molts
de nosaltres de reconèixer la desgràcia en tota
la seva profunditat i en la seva significació destructora. La presa del poder s'ha produït com
una cosa sobtada, com un xoc, com a quelcom
d'imprevisible. I és curiós que no ens atorguem la
capacitat de preveure el procés, sinó que atribuïm
l'esdeveniment a quelcom -per dir-ho així- anhistòric, extern, aliè, momentani, que no pertany a la
«línia normal». Així, ens és mostrada una línia
que conté només una desviació més o menys imprevisible i que després seguirà una trajectòria

«normal». Hom nega als feixistes el caràcter burgès, hom els treu -per dir-ho així- la carta de
ciutadania burgesa. Amb excitació, hom fa referència a tot allò que el feixisme fa «també» amb la
burgesia. ¿No han estat afusellats «també» generals? No han estat destituïts també presidents de
banques? Són tinguts en compt,e, per exemple,
els memoràndums d'economistes preocupats?
És respectat Goethe? Amb aquests arguments, no
veiem una burgesia embrutida, esdevinguda impotent com a classe, i aleshores no ente~em les
coses. Només esporàdicament, en prodUIr-se t~l
o tal altre fet, se'ns fa visible l'acció d'una lÒgIca terrible, embrutida, impotent, i ens aparte~ in. quiets d'aquest fet incidental abans que hagI esdevingut idea, i tornem novament a comprovar
l'absurditat, la anormalitat, la insuficiència. . .,
En realitat, ens trobem davant la tranSICIO
d'una opressió i d'una expoliació incruentes a una
opressió i una expoliació cruentes. La. ~um~ del~
anys de vida arrabassats al poble trepItjat 1 opnmit en època normal és més gran que la sum~ d~ls
anys de vida que ara li són arrabassats l fms
i tot superiors als que li podran ésser arrabassa~~
durant les guerres que vindran. La deformaclO
(anomalització) de la seva vida era enorme. Però ara, a la classe dominant, ja no li basta. També
els negocis, que ara poden ser contin~~ts «am~ ~l,
tres mitjans» (tal com diu una magmfIca defimclO
burgesa de la guerra) són mortífers. Moltes condemnes del feixisme són simples referències a un
«massa», com si només es tractés d'un estirar

massa la corda. En el terreny de la lògica, els
feixistes es troben en situació d'avantatge quan
s'enfronten amb enemics així. Si argumentem que
aquesta o aquella brutalitat «no són necessàries»
per a l'economia capitalista, hom ens ensenyara
amb arguments molts bons i inatacables fins a
quin punt són necessàries: els feixistes saben
realment millor que, per a aquest sistema, tot és
necessari. La indignació davant la insaciabilitat
de les exigències feixistes, posem per cas, és refutable amb tot afirmant que al malalt que respira amb els darrers residus dels seus pulmons
destrossats, no li serveixen de res les observacions
morals sobre la seva avidesa d'oxigen. Així com
el capitalisme necessita les seves crisis cícliques
per a destruir la superproducció que no pot eliminar d'una altra manera (més bella, més útil,
més humana), així mateix necessita ,les seves
guerres: és un ordre econòmic que comporta la
crisi i la guerra. Podem dir que només en aquesta fase, la darrera fins ara, la feixista, el capitalisme ha esdevingut absolutament insuportable, però
ho ha esdevingut precisament en tant que capitalisme. La cèlebre dinàmica que hom traspassa al
feixisme és l'antiga i sovint estudiada dinàmica
de l'acumulació capitalista de capitaL Allò que en
alguns països ha esdevingut més dinàmic (i més
insuportable) és el capitalisme.
No és pas d'una manera directa, ni immediata,
ni sobtada, que els humanistes descobreixen els
terribles fenòmens de degeneració cultural com
a símptomes i fenòmens subsidiaris d'un terri-

ble sistema de producció: el burgès. Davant els
ulls de les capes mitjanes alemanyes, la producció
èe mercaderies de consum es transforma en una
producció de mercaderies per a l'assassinat. Només el treball ens manté en vida, crida el règim.
I és un treball que amenaça la vida, i no solament la dels altres. El règim vol la guerra, diue'1
els qui estan aterrits. Això és fals, diu el règim, nosaltres només diem que no ens fa por.
N'hi haurà prou, es queixen els qui estan aterrits. És la pau, el que volem, crida el règim, i
la podem tenir, si són satisfetes les nostres exigències! «Tingui qui tingui la raó, no us poden ser
satisfetes a vosaltres!» I de sobte s'alça una altra
veu: tingui qui tingui la raó, no seran satisfetes.
No té cap sentit llançar fórmules commina·
tòries contra els Estats capitalistes. Exploteu, pe·
rò no ho feu massa fort! Feu la guerra, però no
contra la població civil! Amb canons, però no
amb gas! Em diuen que el Congrés americà «ha
limitat els guanys d'armament en un 10 % ». Po·
dria, així mateix, «limitar en un 10 %» les baixes
humanes a la guerra.
Cridar el capitalisme a la raó significa dema·
nar-li que examini els seus llibres de comptes. El
feixisme és el capitalisme dels Estats econòmica·
ment febles; en tant que capitalisme, és tan rao·
nable com el capitalisme dels ewnòmicament
forts. Només si entenem per raó la suma de totes les facultats que tota la humanitat està en condicions d'aplicar per a la defensa dels propis in·
teressos, podem dir que el capitalisme (el qual

esdevé feixisme en determinades situadons i fases) està contra la raó.
Allò que representa per a nosaltres el sistema
de producció burgès és un sistema de producció
sanguinari, militarista, tan sanguinari i militaris·
ta com ha de ser (i com pot ser), per tal que les
forces productives puguin funcionar sota la fèrula del benefici.
Heinrich Mann ha estat comparat amb Victor
~ugo. No fem cap injustícia a Victor Hugo, l'ac·
tItud del qual contra Napoleó III fou exemplar,
si trobem errònia la comparació és perquè amb
ella fem una injustícia a Mann. El temps no s'ha
detingut des d'aleshores. Hi ha punts de contacte
colpidors entre ambdues èpoques, i ens en podem
adonar si llegim l'anàlisi clàssica de Marx. Però els
Mussolinis i els Hitlers actuen en una fase molt
diferent, molt més avançada, i així ho fa també
Mann.
L'Untertan (El súbdit) de Heinrich Mann, a parer meu la primera gran noveHa de sàtira política
de la literatura alemanya, era la descripció bri·
llant del dirigent econòmic d'abans de la guerra.
Una vegada més la literatura hi formulava la «mi·
sèria alemanya». La burgesia no ha acomplert encara la seva revolució política. Fins i tot havent
arribat ja a una situació totalment parasitària,
no pot encara, o, per dir-ho millor, ja no pot, des·
plaçar la dasse feudal de la direcció política. Cap
avall, trepitja amb la seva bota; des de dalt, ha
de permetre que li donin copets a l'espatlla. Dins
l'Estat és súbdita la qui dins l'empresa exerceix
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la tirania; el seu gran model és l'anacronisme en·
tronitzat.
Què ha passat d'aleshores ençà? De primer existia una estranya contradicció. Hi havia un poble
que va perdre la guerra i hi havia alhora massa
triomfadors. Pertot arreu hi havia gent que s'havia
beneficiat de la guerra, i'enlloc no hi havia un
poble que hagués guanyat la guerra. En tot cas,
com van dir milers d'articles, la guerra fou perduda «només» pel poble. De vegades el súbdit trobava que «només» l'havien perduda per l'exèrcit.
L'exèrcit es componia d'oficials, els ideòlegs del
militarisme. El súbdit era «només» oficial de reserva, «només» un militar de reserva.
Sabem que avui, el súbdit presenta ocasionalment escrits o memorà.'1dums plens de preocupació i servilisme. La lluita de Goering contra la
ruïna s'adreça també, entre d'altres coses, contra
aquests dispendis de paper.
En principi, perquè hi ha d'haver un principi,
«ell" ha fet una conferència, escrita per un baró i
un oficial, on ha definit el súbdit, cosa que preci·
sament el súbdit necessitava, encara que no ho
sabia. Finalment, el súbdit ha comprès. I ha con·
tractat aquell home.
En l'afer no hi havia engany. En algun moment
podia pensar o, en tot cas, dir que hi havia engany, que ell havia enganyat. Però s'enganyava (a
ell o als altres). No n'hi havia cap, d'engany.
En cert sentit, el súbdit va passar a l'ombra,
però era una ombra profitosa. Els diners de la caixa forta també són a l'ombra.
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El súbdit continuà éssent el súbdit, però això
fou el millor per a ell. Els seus memoràndums
van anar a raure a la paperera, però únicament
perquè eren totalment falsos, veritablement falsos, radicalment falsos per al súbdit. Tot es troba en el millor dels desordres, un desordre que
per a ell és el millor ordre. El súbdit és l'únic tipus de l'Estat pel qual el Führer realment es preocupa, i les «víctimes» d'aquest li serveixen admirablement.
El discurs és una obra sorprenent. Hi parla el
«nou» senyor. Per al súbdit, aquest senyor no ve
de dalt, com el d'abans, sin6 de baix, «del poble»
(així ho diuen). L'antic senyor és copiat pas a pas,
fins i tot en l'emissió dels sons (<<udols de llop»,
en diu Karl Kraus); també l'arranjament és idèn·
tic, però tot és molt augmentat i molt més buit.
El súbdit també havia copiat l'antic senyor. I ara
la nova còpia la veu en el seu nou senyor (la forma d'expressar-se del qual també apareix, com
és ben sabut, en certes cartes comercials, on diuen:
«i el senyor X vindrà aviat a fer-li una visita»).
Un encontre interessant!
Per als grans escriptors, amb la pujada del fei·
xisme, s'obrí un nou camí.
Darrera el dirigent econòmic (el retrat del qual,
entre els súbdits i llur ambient, apareixia dins les
importants obres Entre les races i El pals de
Xauxa) hi havia les enormes capes mitjanes. L'an·
tagonisme entre la gran i la petita burgesia semblava esborrat. Les capes mitjanes encara hi gua·
nyaven. Durant els anys de la postguerra exerci79

ren una mena de dominació aparent. La inflació
en preparava la proletarització. L'atur forçós va
començar a fer estralls entre les seves files. Però
l'enorme dispositiu econòmic de la indústria racionalitzada anà funcionant a l'esquena de la política i de les capes mitjanes. Els senyors de l'exèrcit semblaven l'únic enemic; hi dominaven la
gran burgesia i el feudalisme; però pocs van arribar a tenir consdènda que allà hi havia els punts
clau del comandament que «garantitzaven» el pas
de l'equipament industrial a l'equipament militar.
Aleshores la gran burgesia i el feudalisme aprofitaren precisament la davallada econòmica de les
capes mitjanes, llur progressiva proletarització,
com a palanca per a l'enderrocament polític de
les capes mitjanes. La part de les capes mitjanes
exclosa del procés de producció i esdevinguda
Lumpen, els artesans no competitius i els petits
comerciants, els camperols triturats entre el latifundi i la gran indústria, es van posar encara a
la disposició de la gran indústria i del latifundi
llavors que tot l'aparell de producció alemany entrava dins la crisi mundial; les capes mitjanes van
tenir una «missió".
Les tenebres esdevingueren més fosques, però
Mann va veure clar què havia passat. La concepció
d'El súbdit havia estat abstracta, negativa en un
sentit profund. La debilitat, la inconseqüència, la
baixesa i la falta d'independència de la burgesia
fou posada en descobert. Aparegué el caràcter
míser i productor de misèria de la burgesia conseqüent. Allò que li
mancat al gran burgès,

al súbdit, per a esdevenir un veritable gran burgès, era encara més abundància de Lumpen. Només en trencar les pròpies barreres, assolí la seva
inhumanitat plena. No perquè fos un mal burgès,
encara que ho fos, sinó perquè era un burgès
(perquè el temps havia avançat, és a dir la «dinàmica»).
Les capes mitjanes caigueren sota el gran expropiadar, que no fou el comunisme, sinó el capitalisme. Va desposseir els camperols, els qui tenien petits estalvis, els artesans. La destrucció esdevé la seva producció. Se serveix de la vida per
a prendre-la.
Aquesta perspectiva només era possible d'obtenir-la fora de l'esfera burgesa, i com que no hi
ha cap punt de recolzament fora de les esferes
concretes, perquè no hi ha res fora d'allò que és
concret, només era possible d'obtenir-la des del
proletariat.
La gran burgesia pren el dret de ciutadania a
l'escriptor Heinrich Mann, i així fa que la seva
causa sigui la causa del proletariat, i que la causa
del proletariat sigui la seva.
Segurament Mann va molt més endavant que
les capes mitjanes, però no és menys cert que
aquestes també segueixen llur camí. Són menades
a les files del proletariat.
Mann va al davant, perquè ataca. Abandona les
posicions insostenibles i soscavades de la burgesia, unes posicions que no són les de la llibertat,
perquè no hi ha llibertat per a qualsevol capa de
la població a l'esquena de les altres capes. Les po,"

de la reivindicació de la llibertat esdevenen més grans, més àmplies, més poderoses, en
ésser exigida la llibertat per a totes les capes proletàries, per a totes les capes trepitjades i expoHades pel feixisme, per a tots els desposseïts.
Així, la concepció audaç i intuïtiva d'El súbdit esdevé concreta, positiva, esdevé activa.
Un dels capítols més esclaridors del llibre Coratge és dedicat a un discurs polític. No perquè el
discurs mateix sigui digne d'atencíó, ja que amb
prou feines si apareix. :es un formalisme, i Mann
s'até a la forma. En començar, tracta de l'expectacíó general.
«Qui sap, potser hi haurà una sorpresa. Per
exemple, l'orador podria fer el seu discurs de cap
per avall, penjat en un trapezi. O parlar ari.» (El
subratllat és de Brecht.)
El caràcter còmic d'aquest aclariment no ens
ha de distreure de fer objecte d'observació el des·
cobriment que conté.
La natura formal del nacionalisme alemany és
insinuada aquí d'una manera molt encertada. Naturalment, aquell home és tan poc capaç de parlar
ari com de construir dinamos àries o de proporcionar carn de vedella ària al poble, que no és
solament ari, sinó que està famèlic.
No se'ns mostra una nació (raça) en una forma
nacional. El que la nació necessita (moltes coses)
és el que necessiten aquests capitalistes. La frase
no pot ésser invertida. Una vegada lliurades les
gegantines batanes econòmiques internacionals,
en forma nacional i amb feliços resultats per a la
SIClOns

nació alemanya (raça ària, secció alemanya), aleshores hom tindrà d'una forma absolutament capitalista tot allò que fou utilitzat i que serà utilitzat, és a dir: que no existirà per a la part més
gran de la «nació». La dinamo i la vedella no seran tractades ja d'una manera «nacional» quant
a la forma.
A Hitler, hom el fa monologar així:
«El meu poble i el meu geni es reflecteixen i
es multipliquen l'un a l'altre: una infinita galeria
de miralls que llueix en el buit. De tanta iHumina·
dó, tots dos són buits, el meu geni, el meu poble.
No hi fa res, la situació no és freqüent, no he viscut debades i tinc una idea favorable de mi ma·
teix. I el meu poble també pensa així. La imatge
del mirall i l'espectador són una mateixa cosa.
Sense allò que és reflectit, no hi ha imatge. Què
seria aquest poble, si no tingués la sort que jo
m'hi emmirallés, i que ell pogués emmirallar-se en
mi? Som inseparables, entre nosaltres no es pot
posar cap tros de paper, que ens impediria de
veure'ns. Ni cap altra cosa no pot situar-se davant
el meu mirall i tapar-me la meva imatge: especial·
ment cap teoria, i molt menys els morts. Que molestes que són les teories i que incòmodes que
són els morts! Sols tenen una disculpa: que no
existeixen. La realitat, tota la realitat ... sóc jo.»
Una frase de Hegel, de la introducció a la Filosofia de la història, allà on són esmentats els
grans homes, «els qui porten els afers de la cultura universal», diu: «... els altres segueixen
aquests conductors d'ànimes, perquè senten la ir·

resistible violència del seu propi esperit intern, el
qual se'ls enfronta.» La fe en un cabdill per part
de les capes mitjanes no és una simple bogeria. En
aquest retard cultural es manifesta el retard de
les capes mitjanes dins la societat moderna de l'alt
capitalisme; La direcció la reben també del capi.
talisme. Són incapacitades, cal que hom les capaciti. Per al capitalisme és una qüestió de capacitat que el pagès pugui treure «prou» profit de la
seva terra amb les condicions que li ha imposat
el capitalisme. Cal capacitar el poble alemany

perquè guanyi una guerra mundial, perquè tingui
mantega per a posar damunt el pa. Cal poder des·
truir, disparar les armes, assassinar, gasejar, penjar i subjugar prou per tal de poder posar una
mica de mantega sobre el pa. La producció total
esdevé una producció de mitjans destructors. L'home es defensa exterminant els homes. Així, les ca·
pes mitjanes necessiten direcció, sense direcció
no podrien fer res de tot això. Però el capitalisme
no solament està ensorrat dins el llot, sinó que
produeix llot. Dedica tota l'aplicació, tot l'enginy,
tots els projectes, tota la crueltat, tota l'eficiència a la producció del llot.
Cal, doncs, prendre's molt seriosament el fet
que les capes mitjanes necessiten una direcció. l!.s
un fet històric, polític, sodal, econòmic.
Està demostrat que necessiten una direcció,
com està demostrat (o serà demostrat) que no
poden necessitar una direcció feixista. Cal ajudar-les, perquè no es poden valer per elles mateixes.
,>A

Avui no són oprimides, desposseïdes, lliurades
al punyal (el botxí també és, d'altra banda, lliu·
rat al punyal), per un cabdill, sinó per una classe.
Només una classe pot alliberar·les. No constitueixen una classe que es pugui alliberar eUa mateixa.
No tenen cap projecte, no troben cap sortida
del caos, no poden exhibir ni garantir cap sistema econòmic ni social eficaç, nou, productiu.
Totes soles no estan en condicions de dur a ter·
me les profundes transformacions del fonament
que serien necessàries per a conquerir la llibertat
de tots els homes, i també, per tant, la d'elles ma·
teixes. Només les pot ajudar la classe treballadora. I les ajuda en ajudar-se ella mateixa.
Quan Heinrich Mann crida «coratge!» no s'adreça a la classe obrera alemanya, sinó a les capes mitjanes. Necessiten coratge. Perquè, si volen esdevenir lliures, necessiten una idea que pressuposa coratge. De l'opressió i la proletarització
a què són sotmeses, n'han de treure la mateixa conseq\iència que la classe obrera: que cal lluitar
contra un sistema social i econòmic que, per tal
d'assolir l'explotació de l'home per l'home, necessita l'opressió de l'home per l'home, una opressió cada vegada més gran. Així hauran d'esdevenir poble, un concepte que només té sentit quan
és aplicat «al poble mateix».
Mann acaba el discurs tot fent dir a Hitler:
«Jo vinc del poble.» La frase recorda molt el cèlebre començament de la constitució de Weimar
(apta perquè Hitler pogués arribar on va arribar
sense vulnerar·la): «El govern de l'Estat ve del

poble.» En un cant coral de treballadors era for·
mulada la pregunta: «1 cap a on va?" I Mann diu:
«Els treballadors alemanys han sentit i han pensat que no és gens bo ni gloriós venir del poble,
quan hom utilitza aquest fet al servei de l'enemic
que té aquest poble. Nosaltres conquerirem el
nostre Estat socialista popular, han decidit els treballadors alemanys... Dins el nostre Estat popular
ningú no vindrà del poble; perquè allà no hi
haurà res més que poble.»
3 de març de 1939

Notes

Cinc dificultats per a escriure la veritat.
Una primera versió del text, on Brecht descrivia
tres dificultats, fou publicada al «Pariser Tageblatt»
(12 de desembre de 1939) com a resposta a una en·
questa i amb el títol Els escriptors han d'escriure la
veritat. Per l'abril, l'assaig, en versió ampliada i amb
el títol actual, aparegué a la revista «Unsere Zeit» (Pa·
ris). Com a separata de l'esmentada revista, editada
per la Lliga de Protecció dels Escriptors Alemanys,
el text fou publicat diverses vegades amb títol can·
viat (per exemple: Guia pràctica per a la primera aju·
da) i enviat a Alemanya. En una nota preliminar de
l'editor, hom deia: «Aquest text ha estat escrit per
Bertolt Brecht amb la intenció que fos escampat per
l'Alemanya de Hitler. Separata de la publicació anti·
feixista "Unsere Zeit",editada per la Lliga de Protecció dels Escriptors Alemanys.»

Judici d'un llibre.
El llibre de Heinz Liepmann « ... wird mit dem Tod
bestraft» aparegué l'any 1935 a Zurich (Europa·Verlag).

Discurs pronunciat al 1er. Congrés Internacional
d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura.
Brecht pronuncià aquest discurs en el congrés es·
mentat, que se celebrà a París (sala de la Mutuali·
té) del 21 al 29 de juny de 1935. Dins el Congrés, que
alhora menà a la fundació de la Unió Interrtàcional

Sumari

d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura, participaren escriptors de trenta-set països. El discurs de
Brecht fou publicat a «Neue Deutschen BHiuern»
(Praga, agost de 1935).
Una tasca primordial dels escriptors antifeixistes.
La carta, adreçada a l'assemblea general de la Lliga de Protecció dels Escriptors Alemanys a França,
fou publicada a la .Neue Weltbühne» (Praga, 1937,
número 46). Citada integra per Bruno Frei al seu
article Cinc anys de la Lliga de Protecció de l'Escriptor Alemanya l'Exili (dnternationale LiteraturjDeutsche Blli.tter», Moscou, 1938, quadern 10, pp. 147 i ss.).
El més gran de tots els artistes
Publicat el 22 de setembre de 1938 a «Neue Weltbühne», París.
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L'interès per l'art.
Els dos textos han estat recollits per l'editor.
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