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En tota la gestió de la pandèmia, �ns ara no havíem
tingut l’oportunitat de llegir o de sentir veus crítiques i
prestigioses, discordants respecte del discurs
hegemònic

JORDI LLAVINA

Fa poc es pre sen tava l’esplèndida edició dels Pen sa ments i
opus cles, de Blaise Pas cal, a càrrec de Pere Lluís Font (que
també els ha traduïts). “El pen sa ment fa la gran desa de
l’home”, diu un dels pen sa ments, el que pre ce deix el més
cèlebre de tots: això és, aquell que asse gura que “l’home
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no és sinó una canya, la més feble de la natura; però és
una canya pen sant”. Aquest segon acaba pro cla mant,
també: “La nos tra dig ni tat con sis teix en el pen sa ment.”
Gran desa i dig ni tat, doncs.

El lli bre de Pigem està gau dint d’un èxit que depassa el
que, a casa nos tra, acos tuma a tenir qual se vol assaig
�losò�c. Sens dubte, això té a veure amb la matèria can- 
dent del lli bre, i amb el fet incon tro ver ti ble que, entre
altres assump tes, es refe reix a una qüestió –la pandèmia i
tot el que ha des en ca de nat– que, d’una manera més o
menys dramàtica, ens ha afec tat a tots. Però el lli bre és
molt més que això: repre senta un intent de pen sar sense
tra ves. Per això recorda el gènere del libel: el con tin gut és
punyent, com promès; la forma, llegívola. L’última frase
de cada capítol és la pri mera del capítol següent. Aques tes
fra ses actuen com a autèntics lemes, i algu nes, no pas
poques, esde ve nen temes fona men tals de l’assaig. Per
exem ple: “La capa ci tat crítica queda enter bo lida per la
por.”

En tota la gestió de la pandèmia, �ns ara no havíem tin gut
l’opor tu ni tat de lle gir o de sen tir –d’escol tar– veus
crítiques i pres ti gi o ses, dis cor dants res pecte del dis curs
hegemònic –del pen sa ment únic, en de� ni tiva–. Dar re- 
ra ment ja n’hem anat co�lec ci o nant unes quan tes, i és
pre vi si ble que aquest con tin gent de la dis sidència vagi
crei xent, perquè els epi so dis d’ombra que hem vis cut res- 
pecte de tot ple gat han anat, també, eixam plant-se. Però
Pigem, com deia suara, no re�e xi ona, només, sobre la
covid-19 i la gestió que se n’ha fet. En rea li tat, això és un
ele ment més del tètric pano rama que dibuixa, un pano- 
rama ani mat, en dar rera instància, pel tec no ca pi ta lisme.
Un món feliç, d’Aldous Hux ley, i 1984, de George Orwell,
són les dues dis to pies amb què l’autor i�lus tra el que, a
parer seu, està pas sant al món. I, ben mirat, bona part de
la �cció ima gi nada per aques tes dues nove�les ha que dat
obso leta davant la rea li tat de con trol i vigilància estric tes
a què estem sot me sos.
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El lli bre de Pigem té la vir tut de posar damunt la taula
qüesti ons incòmodes. A�rma que, d’ençà de la pandèmia,
alguns grans poders fàctics han deci dit pro moure el Gran
Reset i avançar cap a una Quarta Revo lució Indus trial, en
què, per des comp tat, “la tec no lo gia té pri o ri tat sobre la
vida, i els algo rit mes i les dades, sobre la consciència i el
seny”. Pas cal va ser un lec tor apas si o nat de Des car tes,
però, en algu nes qüesti ons, va dis cre par-ne. Segons
Pigem, de l’autor de Dis curs del mètode prové la passió pel
meca ni cisme (el mateix Des car tes era un gran defen sor
dels autòmats, que, temps a venir, havíem d’ano me nar
robots). “El que és arti � cial eclipsa el que és natu ral”,
escriu. La seva �lo so �a no és gaire lluny de la de la pro xi- 
mi tat que està cons truint Josep Maria Esqui rol. Hi ha, en
tots dos pen sa dors, la consciència que cal pro te gir-se
davant l’agressió d’un món que s’ha tor nat hos til, d’un
món que ha anat adqui rint un ros tre ferotge, �ns i tot
quan es fa pas sar per més humà i �lantròpic. Els mit jans
de comu ni cació, segons l’autor, són els coreògrafs del ball
de màsca res actual. I, pel que fa a la ciència, aquell àmbit
que sem blava refrac tari a l’engany i la mani pu lació, tam- 
poc s’hi pot con �ar, perquè està cor rom puda per interes- 
sos varis.

Pigem trans criu una frase del Tirant lo Blanc: “És millor
que el príncep sigui amat que temut.” En cita, també, una
de Maquia vel, escrita sei xanta anys després de la de Mar-
to rell: “És millor que el príncep sigui temut que amat.”
No cal dir que, segons Pigem, el tec no ca pi ta lisme ha
impo sat la visió maquiavè�lica de la rea li tat. Què hi
podem fer, però! Si més no, pro cla mar la gran desa i la
dig ni tat de pen sar.
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