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Quina identitat?

El president Pujol va ser l’artífex de la res-
tauració del pensament nacionalista 
–això és més que “catalanista”– a casa 

nostra. Per a tal fi, no va parar de reblar en 
moltes de les seves intervencions públiques 
que el nostre país posseïa una “identitat prò-
pia”, o, fent un epítet èpic, “una pròpia iden-
titat”. No hi ha dubte que, a més de la llengua 
–que és el veritable senyal de la nostra singu-
laritat–, hi ha altres elements, explotats fins 
a l’èxtasi per TV3 els darrers anys, que defi-
neixen unes característiques dels catalans 
(sobretot dels que parlen català) que ens per-
meten pensar que, posats a construir un sen-
timent nacionalista –ara, paroxístic–, cap es-
lògan era millor que el de “la pròpia identitat”. 

Però resulta que els nois i noies vesteixen te-
xans –un invent nord-americà–, calcen espor-
tives, escolten música dels Estats Units i del 
Regne Unit, molt més que la música dels chan-
sonniers francesos, utilitzen uns ginys de no-
ves tècniques que no són cap invent català, si-
nó adés americà, adés de potències orientals, 
i es deleixen per veure pel·lícules igualment 
nord-americanes, en què tot és ple d’explosi-
ons, d’efectes especials i de grans terrabastalls. 

Això no és tot: ja fa uns quants anys que es 
va posar de moda celebrar la festa del Ha-
lloween, corresponent si fa no fa al nostre Dia 
dels Difunts, que consistia primer a buidar 
una carabassa i posar-hi llum a dins i ha aca-
bat sent, allà i aquí, una recreació de la nit dels 
morts ressuscitats, gràcies a una magnífica 
pel·lícula molt coneguda. No hem adaptat els 
rituals molt més carregats de simbolisme de 
la tradició funerària mexicana, per exemple, 
sinó els d’una potència econòmica molt més 
gran, com sap tothom. No contents amb 
aquesta “adquisició”, ara s’ha posat de moda, 
a Catalunya, celebrar una altra moda nord-
americana, que es diu Black Friday, divendres 
negre, sense que un servidor arribi a copsar 
què deu voler dir aquesta expressió quan es 
tracta de vendre tota mena de productes un 
dia, o uns quants, amb un descompte sempre 
benvingut. I mil coses més. 

¿On para la nostra “pròpia identitat” si 
moltes manifestacions de la nostra cultura 
anyal i de cada dia estan impregnades de ce-
lebracions, festes ocasionals, espectacles, ma-
neres de vestir, etcètera, que són una còpia de 
la identitat d’un altre país? A aquest pas, 
d’aquí uns decennis Catalunya ja no podrà ex-
hibir més una identitat pròpia, sinó que hau-
rem d’acceptar que tenim la mateixa que un 
país en què ningú no parla català. Una altra 
cosa, esclar, serà que la moda dels castells i del 
dia del llibre i de la rosa, avui ja prestigiats al 
Japó, inundin el món sencer: llavors el món 
tindrà una identitat catalana, que era, ben mi-
rat, la mar de raonable i fastuosa.✒

MARC ROVIRA

Potser és el no-res  
el que és veritat

Les cartes entre 
Proust i el crític que el 
va saber valorar 
El 1913, Marcel Proust va publicar 
Pel cantó d’en Swann, la primera en-
trega de la seva aclamadíssima A la 
recerca del temps perdut, havent pa-
tit uns quants rebutjos editorials i 
havent-ne finançat ell mateix la pu-
blicació a Éditions Grasset. Entre 
els qui van ignorar els mèrits del lli-
bre hi havia la prestigiosa revista li-
terària Nouvelle Revue Française, 
bressol de Gallimard. La culpa la va 
assumir André Gide, fundador de la 
NRF: “No m’ho perdonaré mai”, es-
criuria en una carta a Proust. 

El gener del 1914, Pel cantó d’en 
Swann va enlluernar l’editor i crític 
Jacques Rivière. Aquest va recoma-
nar a André Gide que es llegís la me-
ravella que li havia passat per alt. 
“Feu tot el que pugueu per obtenir-
ne els drets –va dir Rivière a Gaston 
Gallimard i a Gide–; creieu-me, més 
endavant serà un honor haver pu-
blicat Proust”. Li van fer cas: els se-
güents volums ja van aparèixer per 
capítols a NRF, i en forma de llibre 
a Éditions Gallimard. La segona en-
trega, A l’ombra de les noies en flor, 
va rebre el premi Goncourt del 1919. 

L’editorial segoviana La Uña Ro-
ta ha publicat ara, per primer cop en 
castellà, la correspondència entre 
Marcel Proust i el seu diguem-ne 
descobridor, Jacques Rivière. Les 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

cartes s’allarguen des del 1914 fins 
poques setmanes abans de la mort 
de Proust, el 1922. I permeten co-
nèixer de prop el món literari de 
l’època, que no dista gaire de l’actu-
al, tant a França com més avall: fa-
vors, enveges, capelletes i etcètera. 

L’olor i el gust, tan 
immaterials i tan 
persistents  
 
L’escena més cèlebre de l’obra de 
Proust, la de la magdalena, la tro-
bem al principi del primer volum 
d’A la recerca del temps perdut. El 
narrador s’endú als llavis una culle-
rada de te on ha deixat que s’estovi 
un tros de magdalena, i just llavors 
passa el que passa: “I en el mateix 
instant en què el glop barrejat amb 
molletes de pastisset va tocar el 
meu paladar, em vaig estremir, 
atent a alguna cosa extraordinària 
que passava a dins meu”, escriu 
Proust en la traducció al català de 
Josep Maria Pinto, publicada per 
Viena Edicions. 

El gust de la magdalena el remou 
sencer perquè li desvetlla un record 
antic: “Aquest gust era el del trosset 
de magdalena que, el diumenge al 
matí a Combray (perquè aquell dia 
no sortia abans de l’hora d’anar a 
missa), quan pujava a dir-li bon dia 
a la seva habitació, m’oferia la me-
va tieta Léonie després d’haver-lo 
sucat en la seva infusió de te o de 

til·la”. La famosa magdalena de 
Proust o el poder tossut de la me-
mòria olfactiva. 

La mort menys 
amarga i menys 
probable 
 
Topo de nou amb Proust mentre lle-
geixo Les coses que realment han vist 
aquests ulls inexistents, de Josep 
Lluís Badal (perdó: j.l. badal, amb 
inicials i minúscules), un llibre pu-
blicat per Rata que encaixa amb la 
definició del que pretén aquest se-
gell editorial: “Rata és quan pregun-
tes a algú de què va un llibre i no sap 
què respondre perquè va de tot”. Les 
coses que realment han vist... va dels 
núvols, de la infantesa, de la litera-
tura, de la vida, de la mort. 

De Proust, badal reprodueix el 
següent fragment d’Un amor d’en 
Swann: “Potser és el no-res el que és 
veritat, i tot somni nostre és inexis-
tent, però aleshores sentim que cal-
drà que aquestes frases musicals, 
aquestes nocions que existien amb 
relació a ell, tampoc no siguin res. 
Traspassarem, però tenim com a os-
tatges aquestes captives divines que 
seguiran la nostra sort. I la mort 
amb elles té alguna cosa de menys 
amarg, de menys ingloriós, potser 
de menys probable”. 

Potser sí, ves quina cosa, fa mesos 
que no m’ho trec del cap. Potser és 
el no-res el que és veritat.✒
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Després de la mort dels éssers i de la destrucció de les coses, 
només l’olor i el gust romanen encara durant molt temps


