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“Sóc més d’improvisar:
repetir em cansa”
Carta oberta als joves de Catalunya
i a tots aquells que la vulguin llegir
(Comanegra, 2012) arrenca amb la
denúncia de la situació actual:
“Ens han menystingut, ens han ne-
gat i ens ho han fet sentir”.
Aquest text va néixer de la circums-
tància concreta d’aquest últim es-
tiu: va començar a créixer l’esperan-
ça que se’ns reconegués com una
presència... Som fills d’un pare i una
mare –i no ho hem pogut triar–, de
la mateixa manera que ens servim
d’un llenguatge que tampoc hem
decidit: amb tot això t’hi trobes
quan neixes. I llavors un dia t’ado-
nes que allò que ets s’ha convertit en
un escarni i un estigma.

El llibre reflexiona sobre la consci-
ència nacional des de la filosofia.
És el meu camp de treball principal.
La manifestació de l’Onze de Se-
tembre va tenir un gran component
d’espontaneïtat, però també va ser
l’expressió de les arrels d’un grup en
funció del seu context. Seguint
Fichte, d’una banda hi ha el jo i de

l’altra el no-jo. Les identitats són el
resultat d’una homogeneïtat de
comportament d’algú que viu en un
lloc concret –el volkgeist del qual
parla Herder–, però no es pot obli-
dar que són canviants, que es van
construint constantment.

Al llibre comenta la resistència del
poble armeni i explica casos
d’identitats nacionals curioses,
com la de Gibraltar.
El penyal de Gibraltar va ser un lloc
d’acumulació de gent que venia de
diferents indrets i amb creences di-
verses, embotits en un lloc molt pe-
tit que feia la funció de carbonera de
l’Imperi Britànic. Durant la Segona
Guerra Mundial els anglesos van
convertir Gibraltar en base militar i
van fer fora tothom que no servia
per a la guerra: vells, dones i nens.
Els van enviar a Irlanda, Jamaica i
Anglaterra. Va ser lluny de Gibral-
tar que van descobrir que formaven
part d’una mateixa identitat, es-
tructurada pel lloc de procedència
i la llengua anglesa, que tots els seus
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habitants compartien. Quan van
tornar a Gibraltar després de la
guerra ja se sentien gibraltarenys.

Vostè va néixer l’any 1926 a Bar-
celona. Ha pogut comprovar en
primera persona els canvis entre la
Barcelona republicana i la de la
postguerra.
Vaig néixer al barri del Clot, que era
menestral i obrer. Aquesta doble
condició el feia un barri de tendèn-
cia anarquitzant. Abans de la guer-
ra ens vam traslladar a les Corts, on
abundava la petita burgesia. Hi ha-
via tres fàbriques de vidre que van
passar a mans de la FAI durant la
Guerra Civil. El domini era més es-
tricte que durant la monarquia o la
dictadura. Mataven la gent per no
res! El meu pare treballava a les ofi-
cines dels tramvies. El van acabar
fent fora. No van ser anys gaire
agradables.

La guerra també el va afectar a vos-
tè, de retruc.
L’abril del 1937 després d’un bom-

bardeig vaig caure malament d’un
camió i em vaig fer mal al braç. Les
circumstàncies em van portar a ser
mal atès, i en comptes de solucio-
nar-me el problema me’l van empit-
jorar. Em va quedar el braç fotut per
a la resta de la vida. Va ser a conse-
qüència de l’accident que vaig co-
mençar a allunyar-me de la realitat
i a investigar-ne d’altres.

Es va començar a acostar a l’art, a
la literatura i a la filosofia. En ple-
na postguerra i acompanyat, entre
d’altres, per Joan Brossa i Joan
Ponç, fundaria la revista Algol. I el
1948, Dau al set, ara ja amb col·la-
boració de Tàpies, Cuixart i
Tharrats.
Tot era d’una gran precarietat. Amb
en Brossa vam anar a buscar gent que
pogués pagar l’impressor de les re-
vistes, Enric Tormo, que s’hi havia
deixat una fortuna. Jo anava casa per
casamirantdevendreelsnúmerosde
Dau al set. Recordo una visita al Tu-
ró Park. Em vaig trobar el senyor a
l’entrada, i em va dir: “Por este ascen-
sorno,poreldeservicio”.Livaigfercas
i a l’entrada em vaig trobar una cria-
da que em va dir que el senyor no em
podia atendre. Li vaig demanar per
parlar amb la senyora. “¿Qué ofreces,
chico?”, em va demanar. Es pensava
que venia cigrons o verdures. Quan
livaigdirqueelmotiudelavisitaeren
unes revistes va cridar: “¡De eso no
consumimos!” Aquest era l’ambient
de l’època.

Va començar a estudiar filosofia el
1949, però els seus interessos han
estat pràcticament omnívors.
Sóc un self-made man que es va fent
constantment. He escrit llibres i he
passat temporades a l’estranger.
Quan vaig arribar a París, l’any 1954,
a l’entrada de la Sorbona hi vaig tro-
bar la llibreria Hermann, que publi-
cava els neopositivistes. Em van
acollir al seu grup, però jo no tenia
prou bagatge científic. Va ser llavors
que vaig decidir passar a sociologia.

Fa l’efecte que sempre ha continu-
at investigant.
Jo sóc d’improvisar: repetir em can-
sa. Dau al set ja era aquella jugada
impossible, la que no pot sortir mai.
La meva actitud ha estat i és incom-
mensurable, com el número pi.
Amb el temps no he arribat a saber
la solució, però l’he anat albirant.

Quin és el seu pròxim projecte?
Tindrà a veure amb el congrés d’art
abstracte que es va fer a Santander
l’any 1953. Després del discurs de
Fraga li vaig dir que no havia entès
res sobre l’informalisme. Em va fer
fora de la sala i del congrés. Aquell
mateix dia, quan vaig anar a l’hotel,
em van dir que jo no hi tenia habi-
tació. Hi havia hagut un “error
d’inscripció”.✒
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