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El 1962, Nosal-
tres, els valenci-
ans, de Joan Fus-
ter, va represen-
tar un punt d’in-
flexió. Amb un sol
llibre, tot un po-

ble pràcticament esborrat del mapa,
sotmès i silenciat, mostrava la seva
capacitat de renéixer. I es posava
dempeus no pas amb el galop dels
cavalls i el so de la corneta, sinó grà-
cies al pensament crític.

Fuster burxava en les qüestions
més incòmodes per construir “una
pàtria que no necessita banderes”.
El seu concepte de nosaltres era
pensat per aglutinar un país frag-
mentat i comprenia els catalans a
seques, i els de sud enllà, i els de les
illes, com també –diria– els nouvin-
guts. La línia de la cultura renaixen-
tista que defensava aquest pensador
s’estén des de Verdaguer, passa per
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PERFIL Fabra i fins a Espriu i construeix un
ferm programa poètic: emmirallar-
se en les tradicions més nobles del
Vell Continent per esdevenir part
d’una Europa millor i contribuir a
un món més obert.

Aquest, però, no és només un
programa dels poetes, sinó també la
línia principal del catalanisme polí-
tic. No puc negligir la meva experi-
ència personal. Quan vaig arribar,
m’esperaven uns amics amb una
enorme pancarta casolana que deia:
“Som 6 milions i una eslovena”. El
lema governamental era sentit al
carrer com un gest útil i necessari.
Potser perquè he passat vint anys a
recer d’aquesta hospitalitat m’en-
testo a pensar que aquesta és enca-
ra la tònica del país i l’aire que s’hi
respira per a qui vol ser-ne part.

El treball analític que ha emprès
Arnau Pons amb el llibre Escriure
després demostra tanmateix que la
mirada crítica sobre el concepte de
catalanitat és avui imprescindible.
Pons ha elaborat una crònica que
arrenca el 2006 amb la publicació
d’un aforisme burleta sobre l’exter-
mini dels jueus europeus en una re-
vista i es clou amb un llibre acadè-
mic sobre Miquel Bauçà el 2009.

El fil conductor que uneix les ma-
nifestacions de xenofòbia soterrada
i pràcticament invisible és certa-
ment difícil d’entreveure. A més, la
concepció del volum no dóna cap fa-
cilitat al lector. Pons exigeix l’aten-
ció filològica. Cal afrontar la lectu-
ra amb la paciència detectivesca de
resseguir totes les opinions i no sal-
tar-se cap de les “notes llarguíssimes
que no caben a peu de pàgina”. El vo-
lum inclou la reproducció pràctica-
ment completa dels articles perio-
dístics que el 2006 van formar una
breu polèmica sobre la banalització
de la consciència històrica, centrada
en la negació del pes del nazisme. A

partir d’aquest conjunt d’opinions,
una vintena de veus crítiques des de
Catalunya, però també d’altres paï-
sos europeus, reprèn la qüestió per
mostrar-ne tot l’abast: què passa si
donem com a bona l’opció de bana-
litzar les atrocitats?

A manera de conclusió: si el 1962
Fuster esbossava la possibilitat de
pensar un país integrador, el 1998
Miquel Bauçà amb El canvi –una
mena de diccionari de termes claus
que ocupa més de 500 pàgines– ins-
taurava una altra manera de fer: es-
criure i pensar tal com raja, sense
embuts, vocalitzar el ressentiment
per les derrotes i concebre Catalu-
nya a partir de l’orgull ferit. A par-
tir d’aquí, el lema de sentir-se cata-
là podia ser tota una altra cosa: “Cal
occir els enemics, ser intolerants” ,
hi podem llegir.

“Aquell Pirineu aglutinador” de
Maragall, “les múltiples edicions de
mossèn Cinto” i “els immensos pa-
quets de literatura sobre l’Empor-
dà” han construït un autoretrat ide-
alitzat de Catalunya, avisava Fuster
davant el perill d’oblidar la realitat
considerablement més lletja i més
complexa de la que dibuixen
aquests quadres romàntics. La
qüestió, però, cal obrir-la encara
una mica més. Jean Bollack es pre-
gunta en aquest context: “Què se’ls
ha de demanar, als homes? ¿Que re-
coneguin la supremacia de l’inhu-
mà?” I aquest és veritablement el
nucli del llibre. La violència, en to-
tes les seves formes, es pot afirmar
o bé rebutjar. Una opció lluita con-
tra l’altra, i a mi no em costa deci-
dir a quin bàndol inscriure’m. Aquí
no es tracta de fer cap catàleg d’im-
prudències, infàmies i impunitats.
Escriure després obre una qüestió
veritablement universal: què signi-
fica per a nosaltres, ara i aquí, ser
humans.✒
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EL SECRET DE...

Per Sant Jordi acostumo a
obsequiar algú estimat amb
algun poemari de Màrius

Sampere. Aquesta diada no va ser
una excepció i vaig comprar a La
Central del carrer Mallorca un
exemplar de Subllum (Proa,
2000), una meravella de versos
que sovint em fan pensar que, amb
el seu estil planer, Sampere és el
gran poeta metafísic del poble. A
Subllum hi ha el poema C/ de la
Igualtat, 363 –probablement de-
dicat a la casa on va néixer, ara el
carrer Cartagena de Barcelona– o
el meu preferit, El meu primer

amor, dedicat a la mort de la seva
àvia. A la caixa de La Central em
vaig trobar amb el periodista Eu-
geni Madueño, que, en veure que
portava Subllum, em va fer cinc
cèntims dels seus vincles amb el
poeta. Màrius Sampere va ser des
del 1968 fotògraf a Santa Coloma
de Gramenet, a la botiga de Pere
Cabacés, un negoci familiar que
era molt conegut al barri. Madue-
ño assegura que seria fàcil trobar
a les cases dels veïns més veterans
de Santa Coloma alguna foto de
batejos, comunions i bodes fetes
per Sampere. De fet, Sampere va

fer les fotografies de la comunió
de la dona de Madueño.

A Madueño el conec perquè
l’any 1998 vaig formar part de
l’equip fundacional de la revista
universitària Nova Ciutat Vella,
que ell capitanejava. Trenta anys
abans, Madueño va ser un dels im-
pulsors de la mítica revista de San-
ta Coloma Grama, fundada per
Jaume P. Sayrach i que va existir
entre el 1969 i el 1983. Madueño
recorda que a la dècada dels 70, a
Grama van mirar de fitxar Sampe-
re per col·laborar-hi escrivint; fi-
nalment només van aconseguir

que hi publiqués alguns articles.
El filòleg i poeta Vicenç Llorca, au-
tor de Màrius Sampere. Assaig de
la revisió del realisme històric, va
escriure el 2003 a La Vanguardia
que Grama, el pensament polític
cristià del cinturó roig i la poesia
de Sampere són exemples de
l’enorme pes intel·lectual que va
sorgir del Besòs per “fer una re-
presentació profundament psico-
lògica i perfectament artística del
que va representar per a la Catalu-
nya del desarrollismo el naixe-
ment traumàtic de les seves ciu-
tats metropolitanes”.✒
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