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JUANJO SÁEZ

araquenos’ofenguiningú críticatv
LaPantoja
encara ven

Dillunsesvaestrenarunatelesèrieso-
bre la biografia de laPantoja,Migi-
tana. Sí. Una altra. Fa mesos vam

veure la versió d’Antena 3 i ara tocava la de
Telecinco.Pelquefaatramanodivergeixen
gaire (demoment) l’unade l’altra.Més avi-
atésunareiteració innecessària.Aixòsí, to-
tesdeuenvolerfercontentalafolklòricaper-
què sempre busquen actrius més primes,
més joves iméselegantsque l’autènticaper
interpretar-la.Totesrecorrenalesmateixes
escenesisituacionsiaixíanemconvertintel
personatgeenunacaricaturatelevisivaridí-
cula (mésdelque jaésa lavidareal).Perva-
riar, la partmés sucosa (i convenientment
censurada) és la que fa referència a la seva
amistatamblaperiodistaEncarnaSánchez.
Lasenyora,aquipintencomelmateixdimo-
ni, dóna joc en aquestes pel·liculetes gràci-
esalasevamaldatialsmaltractamentsaquè
sotmetiaelsseuscol·laboradors.Començaa
serurgent que li dediquin la telesèrie a ella,
que és qui verdaderament va arribar a ate-
morir poderosos i celebritats. A més, com
que la protagonista real ja ha traspassat no
caldriaqueabordessinambtantaprudència
i tabús la sevabiografia.

És curiós comenaquests relats biogrà-
ficsd’entreteniment televisiu s’hinotaun
temor constant de ferir sensibilitats. Fu-
gen de manera permanent de qualsevol
risc de demanda. Així doncs, les escenes
vitalsmés intensespassen sempre forade
camp: escenes de sexe, morrejades i evi-
dènciesde frau s’insinuenmésquenopas
expliquen.

En l’episodi de dilluns tots els passatges
quemostraven junts l’Encarna Sánchez, el
JesúsGil, el JuliánMuñoz i laPantojaeren
dignes d’un vodevil ridícul. Tot plegat ser-
veixper immortalitzar la fauna ibèricamés
històrica. Si ajuntem les trames televisives
que ja hemvist de la Pantoja, del Paquirri,
de la duquessa d’Alba, de la
Carmina Ordóñez, dels
reis d’Espanya... acabes
aterritveientqueaquestes
són les primeres espases
que retratenunpaís.

MÒNICA PLANAS

lesxifres

Un estret és un canal d'aigua
de poca amplada que connecta
dos cossos d'aigua més grans, i per tant 
està entre dues masses de terra

Els estrets més estrets
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elsonet

Avui començo un periple
que em durà a un grapat d’indrets

amostrar elsmeus poemets
bo i fent-los un cant fruïble,
paraula i panteix tangible,
emoció, suspens, intrigues,
relat d’esbarjo i fatigues,
sentiment i diversió...
I la primera estació

és al cor de les Garrigues.

La gent de les Borges Blanques
té aptituds especials: vibra!
Cal fer tremolar les branques

per obtenir les olives!

JOSEP PEDRALS

De gira, 1
diccionara

empIPAD
Fanàtic d’Apple

que no ha pogut anar a
la presentació del nou
giny de l’empresa.
@frandomenech

Smart Fong
Bolet molt llest per amagar-se.

Un rovelló, per exemple....
@quimbal

Integrisme
Donar un to gris al mot

integració.
@mirinda_atope

Envieu la vostra paraula alTwitter@diccionara
(hashtag#diccionara), aFacebook.com/diccio-

naraoper e-mail adiccionara@ara.cat

Coordina: FranDomènech

alfinal
Unplaer en aquest temps assolellat de crisi

Ara que m’he d’estar d’algunes
coses; ara que la crisi i l’edat
m’han anat fent perdre cos-

tums que semblaven sagrats, com
anar al cinema o a sopar amb amics;
ara que la vida tendeix dolçament a
la simplificació, emsorprènqueenca-
ra em faci feliç una cosa comcomprar
llibres. Just fa una estona, assegut al
sol, n’estava llegint un de petit. L’ha
escrit un autor que no coneix ningú,
el publica una editorial modesta i, a
més, no és de narrativa. Difícilment,
doncs, el trobareu ressenyat. Té una
portada preciosa, un tacte gustós i un
text ferm i suggerentqueparlade tres
personatges que no tenen res a veu-

remútuament.El primer ésDiògenes
deSinope, un filòsof grecpeculiar.Un
provocador, en diríem avui; una me-
na de suma d’activista més pallasso.
El segon és l’holandès errant, el pro-
tagonista de l’òpera deWagner, con-
demnat anavegar sol per sempremés,
enunvaixell fantasma. I el tercer és...
–no ho dic–. El cas és que el llibre (El
gos cosmopolita i dos espècimensmés.
Raül Garrigasait. Editorial A Contra
Vent. 16 euros i mig) m’ha fet sentir
una joia especial.

Simplificant molt podem dir que
tracta sobre l’home, elmón i lamane-
ra coml’un intenta encaixar en l’altre.
Llegir reflexions escrites amb tanta

pulcritud és un plaer. Com també ho
és constatar l’existència d’un llibre
tanben fet, nascut enunaèpocaboca-
badada per la tecnologia i en una cul-
tura petita que,malgrat tot, continua
regalant-nos aquests fruits. Però el
plaer més gran és la confluència del
llibre i la meva vida en el punt precís
d’una terrassa assolellada, un matí
d’hivernd’undia entre setmana. Sen-
to gratitudper les frasesd’enGarriga-
sait, que em fan volar de punta a pun-
ta de la història. I mentre ell busca
com explicar-se jo miro d’explicar-
me en aquest temps estrany, un
temps de crisi. Un temps, per tant, de
tranquil·litat i reflexió.

FRANCESC ORTEU
ARTICULISTA

DIVENDRES
SÍLVIA BEL

DISSABTE
QUIMMORALES

DIUMENGE
JORDI GALCERAN

DILLUNS
ANNA PUNSODA

DIMARTS
LLUÍS GAVALDÀ

DIMECRES
DAVID CIRICI
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Hi ha llibres cu-
riosos, hi ha lli-
bres necessaris i
hi ha llibres bri-
llants. Però no
n’hiha gairesque
siguin totes tres

coses alhora. I que, amés, estiguin
tan ben filats com aquest espèci-
mencuriosíssim, unpetaner fill de
l’assaig i la narrativa que és la car-
tadepresentaciód’unautor–o fins
i tot d’un intel·lectual–hàbil i atre-
vit. Sí, un intel·lectual, aquesta es-
pècie enperill d’extinció.RaülGar-
rigasait, filòleg clàssic de formació,
ha traduït Plató, Goethe i Rilke, i
els filòsofs Zygmunt Bauman i Pe-
ter Sloterdijk, entre d’altres. No-
mésalgúque tingui lamentbenen-
dreçada gràcies a la cultura clàssi-
ca i ben equipada amb lectures
abundants és capaç d’escriure un
assaig sobreDiògenes, fer-lo seguir
per un altre sobre el mite de l’ho-

La força de la
perspectiva

FILÒLEGCLÀSSIC
DEFORMACIÓ,
RAÜL
GARRIGASAITHA
TRADUÏTPLATÓ,
GOETHE, RILKE I
SLOTERDIJK,
ENTRED’ALTRES.
‘ELGOS
COSMOPOLITA I
DOSESPÈCIMENS
MÉS’ (ACONTRA
VENT)ÉSEL
PRIMERASSAIG
QUEPUBLICA

ELLLIBRE
DELA SETMANA

PERFIL landès errant i encara afegir-n’hi
un tercer sobre els dubtes existen-
cials deRamonMercader, l’assassí
de Trotski. I només un bon escrip-
tor pot aconseguir que tots tres es-
tudis es deixin llegir més que bé,
lliguin entre ells i, a sobre, servei-
xin per il·lustrar una tesi. Per si no
hi hagués prou salts, el llibre es
clou amb un epíleg deliciós en què
l’autor faunaúltimaacrobàcia grà-
cies a Zeus i Tifó per acabar ater-
rant de manera precisa, com una
gimnasta que clava tots dos peus a
terra després d’un exercici perfec-
te, aixeca el cap, s’adona que tots
els jutges li posen un deu i somriu.

El llibre s’obre ambunestudi so-
bre lavidadeDiògeneselCínic.Una
de les seves anècdotesmés famoses
proclama que, un dia, a Corint,
mentre jeiaestirata terra (unaacti-
vitat forçarecurrenten lagentsàvia
com ell), se li va acostar Alexandre
el Gran i li va preguntar si necessi-
tava res. La resposta del filòsof va
ser que s’enretirés unamica, que li
estava tapant el sol. A Diògenes
també se li atribueix la cèlebre fra-
se “Jo sóc ciutadà delmón”, el veri-
tablesacdeboxacontraelqual l’au-
tor descarrega els seus ganxos. Per
començar, fade filòleg iensaclareix
que el que Diògenes va dir, en grec,
és que ell era un kosmopolites, és a
dir, un ciutadà del cosmos. Aquests
dostermeserenantagònics:unaco-
saera lapolis,ociutat, amblesseves
lleis, i l’altrael cosmos (pedres, ani-
mals,estels).Unaparaulaque inclo-
gués tots dos conceptes només po-
diaserunaburla: elquevoliadirDi-
ògenes era que no pertanyia a cap
polis, que no obeïa cap llei, i que
tampoc no volia cap dret. I per de-
mostrar-ho havia convertit la seva
vida en una representació teatral:
viviaalcarrer,dinsd’unabóta, iana-
va despullat.

El segonestudiéselnostreprefe-
rit: apartir de lahistòriapopular so-
breelnaveganteternqueWagnerva
popularitzaramblasevaòpera, ique
representavalairrupciódelamoder-
nitat respectea l’anticordreteocèn-
tric,Garrigasaitanalitzalafiguradel
turistacontemporani,eldesflorador
deparatgesvergesque,entornardels
seus periplesmundials, corprès per
lamisèria i l’alteritat quehapresen-
ciat, només sap dir: “Fliparies”. El
tercer estudi, finalment, li serveix
per comparar lespersonalitatsmúl-
tiplesdeRamonMercaderamblavo-
lubilitat de qui Bauman ha batejat
coma“homelíquid”.Faunaprecisió
necessària: el queBauman conside-
ra una condemna és el que els seus
seguidorshanconvertitenidealaas-
solir, cosa que no deixa de ser, diu
Garrigasait, una altra mostra de la
ximpleria generalitzada que campa
pel nostremón.

Arribema l’epíleg i nohi trobem
conclusions.Peralgunacosa somal
dos mil dotze, què es pensaven.
L’autor es treu una última història
de lamàniga, ens deixa bocabadats
com nens i ens envia a dormir. So-
miarem, segur, en un món en què
“no hi haurà éssers que es confon-
guin amb l’univers”, unmón ple de
llocs que són “punts d’orientació
inconfusibles” a partir dels quals
podremcontemplar el cosmos i in-
serir-nos-hi amb la força que dóna
tenir perspectiva, ser d’un lloc. Si
això és un somni daurat o un mal-
son, toca a cadascú decidir-ho.
Hem dit que el llibre era curiós, i
creiem que ja ha quedat clar per
què. Hem dit que era brillant i no-
méscal llegir-lopercomprovar-ho.
Però també hemdit que era neces-
sari: demostra que el paratge erm
que és l’edició d’assaig en català
pot, i ha de ser, cultivat. Si volem
que hi arreli alguna cosa.✒

“HIHA
LLIBRES
CURIOSOS,
HIHA
LLIBRES
NECESSARIS
IHIHA
LLIBRES
BRILLANTS.
PERÒNO
N’HIHA
GAIRESQUE
SIGUIN
TOTESTRES
COSES
ALHORA”

MARINA
ESPASA

ELGOS
COSMOPOLITA
IDOSESPÈCI-
MENSMÉS
RAÜLGARRIGASAIT
ACONTRAVENT
132PÀG./16,50€

EL SECRETDE ...

Hanif Kureishi, el cronista
dels suburbis britànics per
excel·lència, és un perso-

natge sempre entre dues aigües:
entre la sang pakistanesa i la bri-
tànica; entre la seva pell d’acadè-
mic de filosofia del King’s Colle-
ge i de trapella de barri; entre la
cultura salvatge dels 80 i una fa-
mília com cal –el seu pare era un
intel·lectual lletraferit funcionari
de l’ambaixada del Pakistan a
Londres i el seu tiet va ser un dels
grans escriptors pakistanesos del
segleXX–.Kureishi formapartde
l’espècie d’escriptor que més

m’agrada: el que relata a partir de
la seva experiència. I si la seva ex-
periència vital és llunydel quevol
explicar,Kureishicanviad’escena
i se submergeix dins lamerda.

Cadascuna de les seves no-
vel·les i pel·lícules són testimonis
d’aquesta introspecció al costat
més foscde la societat ide lanatu-
ralesahumana.TambéhoésAlgu-
na cosa per explicar, la seva dar-
rera novel·la (Empúries, 2009).
Enocasióde lapublicaciód’aquest
llibre al Regne Unit, el crític lite-
rari de l’ObserverAndrewAntho-
nydeiade l’autorque“elsseusulls

foscossóneloqüentsde lasevaex-
periència. Si no han vist prou, sí
que indubtablementhanestat tes-
timonis demassa coses”.

Llegint sobre Kureishi, de se-
guidaapareix elnomdeBradford,
la ciutat anglesa amb l’índexmés
alt de població asiàtica. Tots els
problemes de la integració de la
immigració a Europa ja eren la-
tentsaBradford fa30anys.Laco-
munitat predominant sónmusul-
mansasiàtics, sobretotpakistane-
sos.L’any1986Kureishivaescriu-
re per a la revista Granta la
crònica d’una visita a Bradford.

Aquell escrit vamarcar la restade
la seva obra. A Bradford, Kureis-
hi recorre els barris més conflic-
tius de la ciutat. Hi ha escenes
d’una tensió esgarrifosa, com
quan en un bar el volen apallissar
perquè l’identifiquencomelguio-
nista de la pel·lícula de Stephen
Frears Lameva preciosa bugade-
ria, en què el protagonista, un pa-
kistanès que regenta una bugade-
ria, acaba mantenint una relació
homosexual amb un ultradretà
anglès. El fonamentalisme religi-
ós no l’hi va perdonar i aBradford
hi ha la prova.✒

Hanif Kureishi
CRISTIAN
SEGURA

L’ANY
1986,LA
CRÒNICA
D’UNA
VISITAA
BRADFORD
VAMARCAR
LARESTA
DELASEVA
OBRA
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Ciutadans
del man

JORDI PUNTi

S
OC incapaç de recordar l'ultim cop que algu va
definir-se al meu davant com un «ciutadà del
mon». L'expressio, que durant un temps va atreu-

re un tipus de gent que desconfiava de la politica o volia
mostrar menyspreu social, aviat es va convertir en un
clixé tronat, un recurs petulant al servei de filosofies
esotèriques. Els que de debò se sentien ciutadans del
mon -d'una manera intel'lectual, podriem dir- van
emigrar cap a una para ula més complexa i amb més
tra dici o literària: cosmopolita. Significava el mateix,
però el pedigri cultural seguia intacte.

Com sol passar amb els conceptes que sobreviuen des
de fa segles, cada giragonsa de la història ha modelat el
sentit de cosmopolita segons els vents politics i socials
que bufaven en aquell moment.
No és estrany, per exemple, que
de tant en tant aparegui algun
nacionalista català que acusi
els cosmopolites d'enemics de
la pàtria, trai'dors que renun-
cien (en aparença) a la identi-
tat col·lectiva. La figura del
cosmopolita és incòmoda per-
què va a repèl dels costums de
la majoria i representa una
amenaça per a 1'ordre establert,
per això també és tan atracti-
va per als pensadors. Ara els
lectors de l'assaig en català,
un gènere en vies d'extincio,
ho poden comprovar a El gos
cosmopolita idos espècimens més,
de Raiil Garrigasait, un exer-
cici literari de primer ordre
publicat per Acontravent.

Raiil Garrigasait ha tradui't obres de Plato, Goethe,
Sloterdijk o Bauman, i és per formacio un bon conei-
xedor de la cultura clàssica, sobretot de la grega. Aixi,
a El gos cosmopolita ... combina un ampli pòsit de lectu-
res per reflexionar sobre la deriva que ha pres avui dia
el cosmopolitisme, i ho fa amb erudicio i gràcia narra-
tiva, servint-se de la ironia i provocant la reflexio en el
lector. El primer que enlluerna d'aquest volum és que
Garrigasait indaga en l'essència del cosmopolitisme a
través de tres personatges sense cap connexio entre ells,
però tocats tots tres per la llegenda (<<construccions
culturals», en diu l'autor). Es tracta de Diògenes de
Sinope, l'holandès errant i Ramon Mercader, l'assassi

de Trotski. L'autor ens els situa en el seu context i els
analitza amb la intencio de buscar connexions entre el
seu cosmopolitisme i l'actual.

De Diògenes el Cinic, que va viure al segle IV aC, se'n
saben poques coses, però la tradicioliterària n'ha trans-
mès una pila d'anècdotes que el representen com algu
fora de Iloc, un desclassat que vivia dins una bota en
piena ciutat d'Atenes. Diògenes és qui primer es defi-
neix com a «ciutadà del mon», lwsmopolites, però Garri-
gasait ens fa saber que en realitat voli a dir «ciutadà del
cosmos». La seva visio de la vida anava lligada a les rei a-
cions que establia amb l'entorn a través del seu cos: Diò-
genes era egoista, criticava els costums i les convencions,
i el seu cosmos era tangible i immediat. Per eli, llegim,
«ser ciutadà del mon no és compartir el mon amb els
altres humans, sino allunyar-se'n». Segons Garrigasait,
els cosmopolites contemporanis estan als antipodes de
Diògenes: «La provocacio -o la imitacio de la provo-
cacio- ha acabat sent una activitat protocol'lària, ne-
cessària per fer mèrits en tota carrera més o menys
intel·lectual» .

N o detallaré res dels altres dos espècimens del titol
per no obstruir més el plaer de la lectura. Només diré
que el mite de l'holandès errant -o volador, com se'l

coneix a la tradicio germàni-
ca-, que Wagner va perpetuar
des del costat tràgic, suggereix
a l'assagista una connexio amb
el turisme sexual d'avui dia.
En la mateixa linia, la trajec-
tòria de Ramon Mercader, «el
camaleo català», lipermet esta-
blir lligams entre la visi o de la
col·lectivitat com a utopia co-
munista, l'home nou de Trots-
ki i les personalitats multiples
de Mercader, que fa enllaçar
amb l'home llquid de Zygmunt
Bauman.

El gos cosmopolita ... es lle-
geix amb molta amenitat i,
com deia abans, provoca la re-
flexio. No és dificil adonar-se,
tanmateix, que rere les parau-

les de Garrigasait hi ha una predisposicio contra el cos-
mopolitisme tal com s'entén avui dia. Si hagués de
cercar-hi un però, diria que rere la brillantor dels seus
plantejaments s'hi endevina una mirada tradicional,
fins i tot local. Aixi, el seu punt de mira apunta sobre-
tot cap a un cosmopolitisme folklòric i epidèrmic (de
peli colrada a les platges de l' Algarve). Johi trobo a fal-
tar una actualitzacio més a fons, que també es fixi en
el cosmopolitisme forçat dels moviments migratoris,
de l'exili, de la vida a les megalòpolis. Jacques Derrida
es preguntava si avui dia encara té sentit la distincio
entre dues formes de polis: la ciutat i l'Estat. Raiil Garri-
gasait ens explica que, per Diògenes, «el mon no inclou
la ciutat». Ja és això, ja. _
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El gos, l'holandès i
Ramon Mercader

Quan van preguntar a Diògenes per

què demanava almoina a una està-

tua, eli va respondre: «Per exercitar-me en

el rebuig.» Aquesta anècdota, que prefi-

gura la resistència a la frustracio que tants

psicòlegs recomanen desenvolupar des de

la infantesa, està recollida a El gas cosmo-
polita idos espècimens més, de RaUl Garri-

gasait (Contravent), un llibre que la ma-

joria d'adolescents considerarien «un

pal», que els filòsofs titilarien de "diver-

tit», i que resulta estimulant per a qualse-

vollector digne d'aquest nom. A partir

d'un coneixement exhaustiu sobre cada

personatge, RaUl Garrigasait obre linies

de treball a partir de l'etimologia, de la

història, de la comparacio amb figures de

l'època o de la mitologia, sense descuidar-

se de sotrnetre'ls a un escrutini contem-

porani. El segon capitol, dedicat a L'ho-
landès volador de Richard Wagner, indou

observacions de -o sobre- Pascal, Nietz-

sche, Bakunin i Heine. Si afegeixo que

Garrigasait acaba parlant de turisme, pot-

ser algun lector trobarà que el capitol és

esquemàtic o precipitat. No és el caso Cito

l'ultima frase del capitol perquè ningti no

s'enganyi: «Quan coincideixo amb un vei

a l'ascensor, el més probable és que em

surtin de la boca unes paraules que per-

fectament hauria pogut pronunciar ell.»

L'ultim capitol, El camale6 català, aborda

la figura de l'assassi de Trotski, que segons

l'autor comparteix amb Diògenes una

tendència a fer teatre i amb l'holandès

volador una existència nòmada (s'entén

que em refereixo a Ramon Mercader, no

pas al creador de l'Exèrcit Roig). Heus

aqui un llibre estrany, que es complau a

construir paradoxes i a relacionar con-

ceptes aparentrnent llunyans. En assajos

molt més extensos hi he trobat un nom-

bre molt menor d'idees originals. Si Zyg-

munt Bauman ha fet triomfar el concepte

dels temps liquids, és, com sosté Garriga-

sait, perquè ha pastat les seves metàfores

«amb l'obstinacio d'una mula». El gas cos-
mopolita ..., en canvi, suggereix cent ques-

tions en quinze pinzellades i, de tants ca-

mins com obre, pot ser que s'esfilagarsi

en la memòria dels lectors que no tinguin

el coratge de rellegir-Io. Potser Diògenes

el cinic dictaminaria que el problema de

Garrigasait és que no tracta els lectors

com a mules, és a dir, que renuncia amb

orgull al dubtos honor de l'èxit.
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Invisibilitat tràgicé
Un gran clàssic de la literatura nord-americana

MELCIORCOMES mcomes@presencia.cat

Un home invisible és l'unic llibre que

Ralph Ellison (1914-1994) va publi-

car en vida. Aquesta obra va guanyar

el National Book Award de 1953, un dels pre-

mis més prestigiosos de la literatura nord-ame-

ricana, però de seguida es va poder ponderar

que aquesta no només era una bona novel·la

més, sino una fita indiscutible de la narrativa

occidental, una marca indefugible a l'hora

d' expressar què ha significat viure el segle XX i

sentir un dels seus problemes primordials: el de

la identitat individuaI i col·lectiva. Superficial-

ment podria dir-se que Ellison escriu una no-

vel·lasobreelracismealsEUAdurantl'arrenca-

da del passat segle, i aixi és: un narrador sense

nom -«Soc un home invisible», comença

dient- desplega des del pròleg la història de la

seva vida, ara que tot sembla ja dat i beneit,

quan gaudeix d'aquesta invisibilitat angèlica

des d'un soterrani il·luminat amb més de mil

bombetes, totes alimentades amb electricitat

robada. LCom hem arribat fins aqui, però?

Vint-i-cinc capitols es dedicaran a desgranar la

vida d'aquest noi negre, sensible i noble, que es

va veure empès a la marginalitat per culpa dels

prejudicis racials i finalment fins al radicalisme

politic més forassenyat. Abracem la dècada

dels anys vint i trenta, però fet i fet és com si es-

tiguéssim en pIe segle XIX: aquella invisibilitat
del negre marginat, aquella necessitat de reco-

neixement, d'afecte, interaccio i dignitat que

experimenta el protagonista -i que li és negada

de continu, o només concedi da per raons ins-

NOVETATS EDITORIALS.......................................................................................

l'I<<JI'PEPOZZODlBOflGO «INTOCABLE»
Autor: P. POZZO DI BORGO

Traducci6 al castellà: JAIME

ZULAIKA/ Editorial: ANAGRAMA

Pàgines: 232/ Preu: 17,90 ¤

lntocable

Una commovedora història

~ I veridica sobre dos homes que
no s'haurien conegut en

circumstàncies normals: un aristòcrata

tetraplègic per un accident de parapent i un jove

algerià dels suburbis, de caràcter dificil i

orgu1l6s, que es converteix en el seu cuidador.

La història de dos intocables: un per la seva

discapacitat i l'altre, per la seva condici6 socia!.

«UN HOME INVISIBLE»
Autor: RALPHELLISON

Traducci6: DOLORS UDINA

Editorial: QUADERNS CREMA

Pàgines: 620 / Preu: 29 ¤

Novel·la sobre la discriminaci6 racia! a l,

societat nord-americana de principis del

segle xx.

RALPH ELLISON
(Oklahoma City, 1914 - Nova York, 1994)

un dels noms més lIegits de la literatura

nord-americana del segle xx. Només va

publicar aquesta novel·la en vida -va treb,

més de quaranta anys en la seva continua,

a més d'alguns aplecs d'assaigs sobre jazz

literatura.

«JAUME ROSICH I BA
Autor: PEREBOSCH I CUE

Editorial: COSSETÀNIA

Pàgines: 96 / Preu: 11,50

Aq uest és el perfil biogrà'

Jaume Rosich (Pals, 1881

Bisbal d'Empordà, 1953

dels referents del cat:al.ar;

conservador al Baix Empordà. Rosich \C. x
impulsor d'algunes cooperatives agr.1.'ies

Sindicat Arrosser de l'Empordà fins la <2:l
Rural de la Bisbal) i també president èi' .-

Federaci6 Sindical Agrària de Girona

1918 fins al 1931.
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mailto:mcomes@presencia.cat


(http://www.nuvol.com/critica/un-tebeo-per-a-intel·lectuals/, 21/05/2012)

Un tebeo per a intel·lectuals
Maria Cabrera. Barcelona. 

Joan Fuster assegurava que havia renunciat al seu ideal d’escriptor majúscul, de poeta excels o de

filòsof de l’acadèmia per assumir,  llàgrimes vessades,  la seva condició d’autor de «tebeos per a

intel·lectuals». Sornegueria a banda, i sense cap deix de recança, això és exactament el  que ens

ofereix  Raül  Garrigasait en  el  brillant  exercici,  d’estil  i  de  pensa,  El  gos  cosmopolita  i  dos

espècimens més (A Contravent, 2012).

Què tenen en comú Diògenes  el  cínic,  l’holandès  errant  de Wagner  i  l’assassí  de  Trotski?  Les

giragonses del pensament que ens han de fer encaixar les tres baules de l’assaig s’anuncien sinuoses,

però la prosa cancelleresca de Garrigasait, clarivident i clara, plàstica i elàstica, fa discórrer les raons

sense esforç: com l’anguila dins l’aigua. Per començar, el pròleg ens informa que en tots tres casos

ens enfrontem amb la nebulosa del mite: amb les formes de vida que creen —i són creades per a— el

sentit de l’home. Som, també i sobretot, davant de tres variacions dispars, llunyanes i actualitzables,

del cosmopolitisme: la de l’home natural, còsmic i primari, oposat a l’arbitrarietat local de la polis;

la del condemnat que vagareja erràtic, assedegat de puresa (muntat en una goleta fantasmagòrica,

Atlàntic  enllà,  o  en  un  low-cost  cap  a  una  platja  amb  cocoters),  i  la  de  l’home  camaleònic,

eternament  transvestit,  a  la  recerca  d’una  fita  programàtica  —la  closca  precisa  de  Trotski,  per

exemple— o en reinvenció convulsa i compulsiva de si mateix.

La primera condició per ser cínic, és clar, és que els altres no ho siguin. A aquesta estilística singular

es consagra Diògenes, exercitant-se en la vida de l’home mínim, denunciant la falsedat de costums

de la ciutat enfront de la veritat perenne de la natura: zumzejant enfadosament, com una mosca

vironera, en la consciència benpensant i altiva dels atenesos. En la proclamació de si mateix com a

‘ciutadà del cosmos’, encara avui emprada com a targeta de presentació de gent molt fina, hi ha un

error de traducció i d’interpretació fatal, ens informa Garrigasait: el cosmos que asila Diògenes —

que no el nostre món rodonet— són l’univers i el cel, les roques i les bestioles. La connexió entre

aquest terme i el de ‘ciutadania’ és absurda, per tant: d’aquí la mordacitat del cínic llengut. Però,

¿com  articula  Diògenes  la  seva  oposició  a  la  cultura?  ¿Què  amaga  l’amulet  de  la  natura  que

empunya per atacar i  escandalitzar els ciutadans? El filòsof entrena el  cos per al rebuig de tota

convenció  artificiosa  que  vagi  més  enllà  de  les  seves  necessitats  bàsiques,  fisiològiques  i,  en

definitiva, animals: canines. Rere la seva proposta de retorn a la natura, però, no hi ha cap programa

vital o electoral: sols hi ha la performance de si mateix. I, per això, el seu exercici de l’atopia —la

manera com se situa fora de lloc i de joc— només té sentit ple, per contrast, dins la polis mateixa.

Diògenes no és un anacoreta retirat en un bosc espès; com l’urinari feliç de Duchamp, el seu discurs



només pren força i forma si se situa estratègicament: en un pedestal de marbre dins d’un museu

silenciós o a la riba de la societat, llançant pedretes al riu d’homes que baixa.

«De què serveix d’ésser bon pare / si Maragall,  que ho era / però de més a més era poeta / va

imaginar que el vell luxuriós / el comte Arnau, seria redimit / quan una noia pura, molt simbòlica- /

ment pura, cantaria la cançó / dels fets impurs del comte»: en aquests versos Ferrater ironitza sobre

la gruixuda operació d’identificacions del poema de Maragall. La carcassa argumental de la llegenda

catalana és compartida amb la de L’holandès errant de Wagner; la distància sorneguera des de la qual

se  la  miren  el  poeta  reusenc  i  Garrigasait,  la  mateixa:  per  això,  potser,  sobta  de  no  trobar  la

referència  al  comte  Arnau,  el  cosmopolita  nostrat  —valga  la  contradicció  in  terminis—,  en  les

reflexions  sobre  l’òpera  wagneriana.  Sia  com  sia,  i  coincidint  amb  Marina  Espasa,  l’holandès

volador és el nostre espècimen preferit: segurament perquè és en aquests capítols que la connexió

entre el  mite i  els  tics de l’actualitat es fa més present,  més corpòria.  La idea és feliç: com el

condemnat que vagareja errant pels set mars a la recerca d’una dona pura que el redimeixi —i aquí

Garrigasait suca pa en la carrincloneria de la història, en la deriva vital del mestre Wagner i en la

seva lectura naïf  de Heine—, l’home cosmopolita viatja incessantment a la recerca de la puresa

paisatgística —la platja més solitària, el misticisme indi més prêt-à-porter— que el redimeixi de la

monotonia dels dies i l’insufli de vida autèntica. Calen un refinament i una predisposició de l’esperit

ben especials  per  fer  front  al  tedi:  d’això,  i  de la sortida d’escapament que ens hem empescat,

Garrigasait ja fa temps que se n’adona.

Ramon Mercader, maître del Ritz barceloní, es va parir com a Jacques Mornard a la trentena, a París,

abans d’enfilar cap a Nova York per fugir de la Segona Guerra Mundial, i fent escala al Canadà per

comprar-se el passaport d’un tal Frank Jacson. El periple d’individualitats és inquietant, i l’assassí de

Trotski el va seguir sense vacil·lacions, programàticament encaminat per assolir la seva fita: esclafar

la  clepsa  brillant  del  líder  polític  que  l’havia  decebut.  L’especialització  del  seu  programa,  i  la

tenacitat amb què el segueix, són dignes d’alumne brillant de màster interuniversitari, ben cert. I són,

encara, envejables: perquè tracen una línia rectíssima que travessa identitats, països i personatges

cap a un objectiu últim. I això, en la desorientació de la nostra època, és un valor escàs: la mutació

del cos i de les idees de l’individu —de l’home líquid vaticinat per Bauman— ha deixat de ser una

provocació o un mitjà  i  s’ha convertit  en un programa de mínims.  De què,  però,  no ho sabem

exactament: ve’t aquí el problema.

Aquestes idees, i moltes més, campen i s’escampen per El gos cosmopolita i dos espècimens més.

No pas disposades de qualsevol manera, sinó endreçades pel cap clar, culte i desvetllat de l’autor, un

intel·lectual feridíssim de lletra —en el millor i més amorós sentit dels termes. I enllaçades, això sí,

fent  triples  salts  mortals:  perquè  els  lectors  contemplem bocabadats  l’elegància  de  la  pirueta  i

puguem resseguir-la,  pas a pas,  gest  a  gest,  fins  a copsar-la  tota.  Atents,  doncs,  a  les  noves de

Garrigasait, esmolet de la pensa: cave canem.
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es grans obres literàries, les
grans de veritat, acostumen
a intimidar. Entre d’altres,
per un motiu essencial, pel

mal hàbit d’associar obra mestra
amb lectura obligatòria. És per ai-
xò que, abans de submergir-nos en
el goig de llegir, ens cal alliberar-
nos del llast insuperable d’aquesta
tan falsa com contraproduent asso-
ciació, i dir, en veu alta i clara, que
els llibres que cal llegir no existei-
xen. Si llegim Marcel Proust –i on
diem Proust podríem dir Goethe,
Shakespeare, Dant, Cervantes o
Martorell– perquè creiem que
l’hem de llegir no tan sols l’estarem
traint sinó que també ens traiem a
nosaltres mateixos.

Ara bé, si no ho hem de fer per
obligació, existeix alguna altra raó
per la qual haguem de provar de lle-
gir A l’ombra de les noies en flor?
O, a la inversa, de veritat suposa,
com sovint s’ha reiterat, un cim li-
terari tan inabordable com inintel-
ligible? Una sola resposta és possi-
ble: ho serà –o, més aviat, ens ho
semblarà–, només, si ens capfi-
quem que ho sigui, si no som capa-

L

A l’ombra de la
novel·la en flor

ços d’alliberar-nos del nostre llord
bagatge de prevencions. La seva
prosa no és fàcil, però tampoc difí-
cil. Ho és, tan sols, en comparació:
habituats com estem a la facilitat
–“no gosaria pas afirmar [...] que
aquells que d’entre els meus col·le-
gues per a qui la llei suprema sem-
bla que és la del mínim esforç no
hagin estat trasbalsats en la seva
quietud”–, a la (pseudo)literatura
fast read, que evita les subordina-
des com si fossin una epidèmia, el
seu nivell exigent ens aclapara.

La seva escriptura cal assaborir-

la més que no pas entendre-la. No
ens ajuda tant a aprendre com a
aprehendre la vida i el món que ens
envolta. Fins i tot podríem dir que
agraeix més la relectura que no pas
la lectura. Llegida seguida, a voltes
algunes de les seves frases intermi-
nables –llaurades damunt de la no-
vel·la com meandres d’un riu que
es troben i retroben constantment,
que conflueixen i reflueixen, tal-
ment com una melodia polifònica–
es fan perdedores, i desorienten.
No tant per la seva llargària, sinó
més aviat per seguir els mecanis-
mes inconscients de la memòria.

Llegir-lo exigeix una certa aten-
ció, un esforç –recompensat a bas-
tament pel gaudi que ens suposa,
però un esforç– al qual no estem
avesats. En canvi, rellegir Proust és
un dels majors gaudis literaris que
existeixen. Un gaudi que ens acos-
ta a la poesia, a la gran poesia. A
aquella poesia que converteix el
llenguatge en màgia. “Una novel·la
són paraules”, afirma una autora
tan poc proustiana com Mercè Ro-
doreda al pròleg de Mirall trencat, i
“tota la gràcia de l’escriure radica a

encertar el mitjà d’expressió, l’es-
til”. Doncs bé, si algun escriptor as-
solí un estil literari tan magnífic
com inimitable fou l’autor d’aques-
ta novel·la. Per adonar-se’n, només
cal rellegir-lo. Agafar qualsevol dels
seus llibres, obrir-lo a l’atzar, per
qualsevol pàgina, i començar-lo a
llegir. En fer-ho, l’embruix de la se-
va prosa sublim et captiva, et
transporta més enllà, et trasllada
en un món on el llenguatge és poe-
sia, on la paraula et fascina.

Només pel plaer de llegir
És just per això que si llegim A
l’ombra de les noies en flor pel
plaer de llegir, no esperant-ne –ni,
menys encara, exigint-li– altra sa-
tisfacció que la de la fruïció literà-
ria que ens brindarà la seva prosa
fèrtil, generosa i indeturable, in-
continent i incontinguda, sens
dubte ho agrairem. Tant que –amb
totes les prevencions que convin-
guin– gairebé donarem la raó a la
faixeta que acompanya el llibre:
ens permetrà viure “una experièn-
cia literària inoblidable”.

N’estem convençuts, aquest nou
tast de la magna obra proustiana
–que parla una mica de tot i de no-
res, però principalment d’amor i de
desamor, de literatura i de creació
artística– meravellarà a tots
aquells i aquelles que, bo i essent
capaços d’alliberar-se dels seus pre-
judicis, es deixin seduir pel miracle
de les paraules. Fins a tal punt que
es planyeran amargament que la
continuació d’À la recherche du
temps perdu –traduïda amb tanta
cura com escaiença per Josep M.
Pinto– no estigui, encara, disponi-
ble a les llibreries. ❋

L’embruix
de la seva

prosa sublim
et captiva, et

transporta

 

Assaig D. Sam Abrams

L’art de l’assaig literari
eria una greu inexactitud dir
que El gos cosmopolita i dos
espècimens més representa

l’estrena com a autor literari del filò-
leg i traductor Raül Garrigasait (Sol-
sona, 1979). En aquest sentit, no-
més cal capbussar-se en les pàgines
de les seves versions de Cartes
(2009), de Plató, Converses d’emi-
grats alemanys, de Goethe (2009), o
Rodin, de Rilke (2009), per saber
que ja feia temps que Garrigasait
s’havia establert com a escriptor de
primera magnitud. Garrigasait exer-
ceix la traducció literària com a au-
tor i escriptor, sempre en diàleg pro-
fund amb text que versiona.

Ara, amb El gos cosmopolita i dos
espècimens més, Garrigasait ha dei-
xat de banda la màscara de la im-
personalitat i alteritat que exigeix la
traducció per assumir en primera

S persona la seva producció. El gos
cosmopolita i dos espècimens més
és un recull unitari de tres assaigs li-
teraris absolutament deliciosos.

Francament, el llibre és una festa
per a l’intel·lecte i demostra que l’as-
saig pot ser perfectament una obra
d’art. La veritat és que Garrigasait
pertany a un grup d’autors com Eu-
sebi Ayensa, Jordi Cornudella, Jordi
Julià, Carles Miralles, Miquel de Pa-
lol, Arnau Pons, Jaume Pòrtulas, Va-
lentí Puig, Enric Sòria i Josep M. Uyà,
que reivindiquen la potencialitat ar-
tística de l’assaig literari.

D’entrada, el llibre de Garrigasait
pot provocar la impressió equivoca-
da de ser una obra breu i recreativa,
però una lectura més atenta revela
que és un text concentrat, profund,
ambiciós i rigorós. L’autor ha estruc-
turat el llibre de manera que cada

text és autònom i alhora forma part
d’un tríptic ben travat.

Cadascun dels assaigs represen-
ta un període revolucionari (la Grècia
postsocràtica, el romanticisme ale-
many, l’ona expansiva del trotskis-
me) i gira a l’entorn d’uns personat-
ges que existeixen a cavall entre el
mite, la llegenda, la imaginació i la
realitat (Diògenes de Sinope i Ale-
xandre el Magne, l’Holandès errant i
Wagner, i Ramon Mercader i Trots-
ki) i que encarnen certs nuclis temà-
tics fonamentals i vertebradors (el
cosmopolitisme, el vitalisme i la per-
fectabilitat de la humanitat).

A partir d’aquí l’autor va enriquint
el text amb tota una sèrie de temes
col·laterals que apareixen per mitjà
d’un sistema molt controlat de di-
gressions puntuals. Es planteja un
gran ventall de qüestions comple-

mentàries com ara la relació entre
vida, art i realitat, l’alteritat, la identi-
tat, l’individualisme, la convivència,
el coneixement, el desig, el satanis-
me, l’idealisme, la religió...

Al llarg de cada assaig Garrigasait
porta a terme diverses operacions
intel·lectuals de gran potència. Re-
benta tòpics arrelats a la nostra tra-
dició. D’aquesta manera ens assa-
bentem que la famosa frase de Diò-
genes sobre ser ciutadà del món no
vol dir el que ens pensàvem. També
construeix ponts de plata per unir el
passat i el present per establir un
sentit de continuïtat sòlida a la nos-
tra cultura. Les dèries de la humani-
tat canvien de format i no de fons,
actualitzant-se a cada època. El viat-
ge inacabable de l’Holandès errant
s’ha transformat en les promeses il-
limitades del turisme modern.
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a reivindicació de la llibertat i de la bellesa, de la
passió, de la senzillesa; una certa transgressió; l’ex-
ercici de la intuïció... aquests són alguns dels ele-

ments distintius de la poesia de Josep-Ramon Bach, el
creador de Kosambi, el narrador africà; el poeta que ha
assajat tantes versions de l’esperit líric africà o xinès...

L’enunciat és un llibre de 666 aforismes, principalment
sobre el fenomen creatiu (el fet poètic). Que ningú no
s’espanti, però, pel nombre de peces triades: aquí no hi ha
gota de satanisme, i, en canvi, sí que s’hi pot trobar un re-
curs que més aviat escasseja en la poesia catalana con-
temporània: la ironia. “Hi ha poetes que semblen talment
mocaderes, perquè emboteixen totes les paraules que
troben com si fessin botifarra de lletres”. La ironia, ben
mirat, ja campa pel primer aforisme del llibre, en què es fa
referència a Brossa, que un dia va dir de l’autor: “Toca
molt bé el piano. Llàstima, però, que només ho faci amb
un sol dit!” Als amants de les flors (líriques) de Bach,
aquest llibre, sens dubte, els confortarà i, encara més, els
alleujarà. Sovint als poetes se’ls demana que componguin
la seva pròpia poètica. Per mi no deixa de ser un
error: un poeta hauria d’escriure ver-
sos, no paràfrasis sobre els ver-
sos que ha escrit o sobre els
versos que ambiciona es-
criure. Però la cosa va així:
se’ls exigeix que formulin la
seva poètica personal. Lla-
vors aquest llibret serveix
molt bé a aquesta comesa.
Perquè el tema per excel-
lència és, com he apuntat,
l’experiència del fenomen
poètic. El poema, segons el
sabadellenc, és “premonició
d’un miracle” o “presagi que
no es vol corporificar”.

Aquesta és una obra molt
atapeïda d’idees i d’imatges,
certament. N’hi ha de pres-
cindibles o ocioses, però també n’hi ha moltes que merei-
xen figurar en una antologia dels millors aforismes sobre
la qüestió: “Les arrels del poema, com la grapa de les
plantes enfiladisses, creixen aferrant-se al tronc de l’im-
possible”. D’altra banda, “el poema és un mirall que re-
flecteix fins i tot les imatges invisibles”. Aquest altre pot
semblar una mica més previsible, o més efectista, tot i
que no deixa de ser ben suggeridor: “La poesia és un pa-
quebot que porta notícies d’enlloc i sentiments d’arreu”.
La poesia tempta el silenci, com “un llebrer que n’escodri-
nya els cataus”. Però potser la millor definició de poema,
o almenys la que a mi m’ha semblat més fonda i memora-
ble, és la de l’aforisme 47: “Un bon poema és com una
petjada en el fang que el temps ha de convertir en pedra”.

El d’escriure és un ofici de solitud, i Bach ens ho recor-
da una vegada i una altra. L’obsessió formal, la pruïja de
trobar les paraules justes –ell és un poeta que no en mal-
gasta, més aviat al contrari–... Salvat-Papasseit (amb una
paràfrasi del seu cal·ligrama dedicat a les formigues), Io-
nesco, Eliot, Wilde, Borges... són alguns dels convidats al
banquet. Irònic, i fins de vegades càustic, el poeta parla
–sense noms– d’altres poetes, de claudicacions i exhibi-
cions grotesques.

Jo recomano que es llegeixi ordenadament, del primer
aforisme al 666. Hi ha molta saviesa dissolta en aquestes
brevíssimes peces –una saviesa que no es correspon
amb l’academicisme, com l’analfabetisme tampoc no im-
plica necessàriament ignorància–. El filòsof alemany Ru-
dolf Carnap va deixar escrit que “els metafísics no són
més que músics sense aptituds musicals”. I Bach: “Mol-
tes vegades, en l’anomenada poesia metafísica s’hi ama-
ga una manca de talent”. Quina fina ironia: “Gelós d’Edgar
Allan Poe, un poeta de segona fila es va fer tenyir de negre
el canari de casa”. ❋

L

Arrels i grapes

L’enunciat
Autor: 
Josep-Ramon Bach
Editorial: Labreu
Barcelona, 2012
Pàgines: 128
Preu: 13 euros

Aforismes

Jordi Llavina

     
A l’ombra
de les noies en flor
Autor: Marcel Proust
Traducció: 
Josep M. Pinto
Editorial: Viena
Barcelona, 2012
Pàgines: 272
Preu: 19,50 euros

Una imatge de
Marcel Proust
a l’hotel
Splendide feta
el 1905
ARXIU

El gos cosmopolita
i dos espècimens
més
Autor: 
Raül Garrigasait
Editorial:
Acontravent
Barcelona, 2012
Pàgines: 131
Preu: 16,50 euros

Garrigasait barreja subtilment
contagis d’altres gèneres literaris
com el memorialisme, la crònica de
viatges, la crítica literària, la teoria
estètica o la narrativa. El llibre té una
gran complexitat textual, tan ben
conduïda que es converteix en una
invitació a llegir de manera lenta i
amorosa. De fet, és una demostra-
ció solvent que les exigències cultu-
rals de la postmodernitat es poden
expressar amb més proximitat i cali-
desa, sense rebaixar-se gens.

I tot el text està amarat d’un finís-
sim sentit d’ironia, senyal de sensibi-
litat, intel·ligència, civilitat i fe en la
capacitat humana per entendre’s i
reformar-se. A més, aquest sentit
d’ironia sovint es desdobla en una
autoironia que salva l’autor de caure
en la prepotència. Quin desplega-
ment de saviesa i murrieria! ❋

Ramon Mercader, l’anarquista que
va matar Trotski, apareix al llibre
de Garrigasait ‘El gos cosmopolita
i dos espècimens més’ ARXIU



Revista Idees, 2012 (http://www.idees.net/Llibres/_GRMCKZ4EGRvl-tBLI5wqTYCXHtgTGWI7BxiPDr49ok0)

Cosmopolites d’abans i d’ara 

Anna Punsoda

Raül Garrigasait, El gos cosmopolita i dos espècimens més. Acontravent, 2011.

Arxiconegut és ja l’afer Bianciotto, el del crític musical a qui van acusar de provincià i van retirar

l’acreditació de l’últim Primavera Sound per suggerir que caldria incorporar més autors catalans al

festival.  Parlem  d’uns  concerts  parcialment  subvencionats,  celebrats  cada  any  a  Barcelona  i

patrocinats per San Miguel, l’empresa cervesera que es promociona amb la cançó Ciudadanos de un

lugar  llamado  mundo.  Arran  d’aquest  afer  van  aparèixer  riuades  d’articles  comentant  el

cosmopolitisme de la marca de Lleida crescuda a l’España franquista, però a El gos cosmopolita i

dos espècimens més el Raül Garrigasait mira d’aclarir aquest clixé sense la pressa dictada pel Time

Out i des d’una perspectiva històrico-mítica total.

Per l’autor ser cosmopolita seria participar d’una paradoxa originària perquè ningú pot ser subjecte

cívico-polític d’un àmbit inabastable pel dret. El cosmos de Diògenes, el primer a definir-se com a

kosmopolites, seria el conjunt endreçat que inclouria mol•lusc i estels, aquell ordre intel•ligent que

per efectuar-se necessitava una corrua de déus a La Teogonia d’Hesíode o un demiürg en Plató. Un

àmbit que trigaria segles a significar la totalitat de la terra habitada i que només cobra sentit des de la

cultura i per oposició a ella. Per això quan Diògenes va abandonar Sinope no va entotsolar-se a les

muntanyes sinó que va instal•lar-se a Atenes, perquè per promocionar-se com a seguidor de les lleis

naturals necessitava xais que visquessin segons les contractuals.

Però  a  més  del  cosmopolitisme  teatral  del  cínic,  Garrigasait  fa  desfilar  al  seu  assaig  molts

cosmopolitismes més: l’ingenu d’Adam, el gai de l’holandès errant de Heine o el tràgic en la versió

de  Wagner.  També  s’ocupa  de  l’assassí  de  Trotski,  que  és  l’únic  espècimen  que  encarna  un

cosmopolitisme ideològic, a pesar que avui se’ns faci creure que Diògenes era un internacionalista

propparent del discurs San Miguel. Podria dir-se que l’autor presenta tants cosmopolitismes com

intents de destruir l’oposició entre natura i cultura trobaríem: dos conceptes que Adam desconeixia,

una dicotomia que Diògenes volia eliminar cagant als teatres, que Trotski confiava eradicar gràcies a

la tecnologia i  l’home líquid d’ara convertint  el  cos en un producte cultural  més.  Ja veuen que

l’empresa és àrdua però que s’hi atansa més un monjo de Montserrat que algú consumint concerts

entre 38.000 clons pagant 90 euros al dia. 

‘La llibertat té llocs, o no ho sabies?’ es pregunta Segimon Serrallonga en un vers que encapçala

l’epíleg de l’obra, on l'autor ens recorda que tots som llençats al món dins una història particular i

que no hi ha retorn a un estadi immaculat sense cultures o estats per agermanar. Així és comprensible

que els catalans vulguem participar d’aquest camí cap a la pau perpètua, perquè la música deu ser un



llenguatge universal però els músics i l’imaginari que arrosseguen sempre són d’alguna banda, igual

que el públic, que de vegades té llengua i història pròpies i que subvenciona festivals i tot. Això ho

entén tothom excepte algun cosmopolita d’ara, aquells que viuen arreu del món de visibilitzar-se

com  una  amenaça  a  l’ordre  establert  menys  a  Catalunya,  que  també  viuen  d’acusar-nos  de

provincians obviant que un poble que encara espera el seu segle XIX no pot comprendre un discurs

tan avançat com el seu.
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