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No diré qui és l’autor d’aquest 
assaig fins al final. El nom pot 
condicionar massa la lectura. 

Malgrat el títol, El temps esquerp (ed. 
Arcàdia) és una obra contra la de-
cepció política i contra el derrotisme 
nacional. També s’hauria pogut titu-
lar, per exemple, El coratge de la con-
còrdia, però hauria remès massa al 
cambonià Per la concòrdia. Va d’ai-
xò, en tot cas: d’atrevir-se a dialogar 
amb els que no pensen com tu, de te-
nir la valentia de plantejar punts de 
trobada, d’entesa. No és fàcil, en 
temps de polarització. Està escrit 
pensant en Catalunya amb la mira-
da atenta a un món marcat per la 
pandèmia, per la guerra i per una 
persistent involució ideològica: el 
populisme simplificador i la ultra-
dreta s’han infiltrat poderosament 
en l’àgora pública. L’autor ho cons-
tata, ho lamenta i ho combat. 

Per no caure en el cinisme des-
cregut, en el “ja us ho fareu”, propo-
sa el realisme compromès de “les 
petites idees” enfront dels grans 
idealismes al capdavall sectaris del 
segle XX. S’agafa a la common de-
cency orwel·liana dels principis i les 
virtuts bàsics: honestedat, justícia, 
temprança. Invoca una audàcia car-
regada de prudència, una imagina-
ció que no sigui fantasiosa. Tot ai-
xò hauria de servir per fer front tant 
als grans reptes planetaris (crisi cli-
màtica, amenaça nuclear, pandè-
mia, desigualtats, autoritarismes 
il·liberals) com a l’endèmic desen-
caix catalano-espanyol. Sí: el llibre 
està escrit des de la catalanitat tras-

balsada pel Procés viscut per un no-
independentista i no-unionista. Al-
gú, doncs, situat en terra de ningú, 
en “la Internacional dels que solen 
perdre”, sense perdre, però, l’espe-
rança en l’ésser humà i en el país. 

Es fa acompanyar de L’home sen-
se qualitats de Robert Musil i en espe-
cial de la seva teoria de l’estupidesa, 
que sosté que n’hi ha de tres menes: la 
noble, franca i honesta dels caps de 
pardal, la simulada (fer-se el ximple) 
que utilitzen a la defensiva els vulne-
rables i la que exhibeixen persones de 
gran intel·ligència. Aquesta tercera és 
la perillosa i té com a trets distintius 
la pretensió desmesurada de conce-
bre idees clarament fora de l’abast i el 
predomini de les emocions. A les por-
tes del nazisme, Musil ja va advertir 
sobre aquest darrer punt: el de la re-
lació contradictòria i volàtil entre raó 
i sentiments, entre veritat i subjecti-
vitat, i va veure en l’estat, la nació o 
la raça “fetitxes místics”, “fe de subs-
titució”. 

En el cas català, la fe de l’assagis-
ta se situa en el terreny del que en 
diu “federalisme dels fets”. Per sor-
tir del laberint processista propug-
na diàleg a totes bandes, en especial 
dins mateix d’una Catalunya que 
imagina més com a àgora maragalli-
ana que com a temple pujolista. Da-
vant la ruptura independentista 
aposta per la continuïtat catalanis-

ta, i a la recurrent “angoixa de l’ex-
tinció nacional” hi oposa el bon go-
vern i l’acceptació de la pluralitat a 
l’estil Prat de la Riba. 

Dues cites finals perquè acabeu 
d’endevinar qui és l’autor del llibre. 
Primera: “El fet nacional català s’afir-
ma en la guerra de posicions i es po-
sa en perill en la de moviments. Crei-
xem en determinades condicions fa-
vorables: el clima col·lectiu més be-
nigne possible, dinàmiques naturals 
d’integració i mestissatge, manteni-
ment de la unitat civil, saviesa de su-
pervivència, esforç d’excel·lència [...]. 
En canvi, les temperatures extremes 
del tot o res glacen o cremen els brots 
del país que més valen la pena”. Sego-
na: “El pujolisme fou una força er-
satz, substitutiu, que exercí un paper 
dominant, però no va arribar a ser he-
gemònica. El seu intent desesperat 
d’assolir l’hegemonia a través de con-
juntures plebiscitàries i de posar-se 
al front del Procés fracassà per errors 
d’avaluació i exercici polític. Sobre-
tot perquè va ignorar el pluralisme 
dels sentiments d’identitat, de llen-
gua, de cultura i d’opcions ideològi-
ques de la societat catalana, i perquè 
menystingué puerilment la força de 
reacció de l’Estat i de les opinions pú-
bliques d’Espanya”. 

Segurament ja ho heu endevinat: 
aquest assagista musilià és Raimon 
Obiols.!

El coratge de  
la concòrdia

DAVID BORRAT
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I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Dels alumnes disruptius 
als cafès disruptius

La pressió de l’anglès com a llen-
gua global no només comporta 
la invasió flagrant d’anglicis-

mes en estat pur sinó la subtil pene-
tració de significats en paraules ca-
talanes. De vegades ampliant-ne 
una mica el sentit, com quan robust 
passa a voler dir sòlid, fort o consis-
tent.  D’altres, modificant-lo més, 
com quan sever passa a greu, intens 
o agut. I altres cops, gairebé capgi-
rant-lo, com humanitari en drama/ 
desastre humanitari. Està passant 
amb l’adjectiu disruptiu. Encara que 
el DIEC2 o el GDLC només l’entrin 
com a terme físic o elèctric, disrup-
tiu i disrupció han aterrat al llen-
guatge general a partir de la idea 
d’“interrupció o trencament brusc”. 
I així, per exemple, un alumne que 
interromp i no deixa fer classe pot 
ser titllat de disruptiu.  

Però no s’ha quedat en el sentit 
pejoratiu. Aquesta màquina d’angli-
citzar-nos que és el món de l’empre-
nedoria, inspirant-se en l’acadèmic 
estatunidenc Clayton Christensen 
–referent de Steve Jobs o Jeff Be-
zos–, n’ha fet una clau per fer-se ric. 
Partint del terme innovació disrup-
tiva –encunyat per Christensen– 
ha passat a dir-ne disruptiu de tot 
canvi que altera substancialment el 
paradigma previ, com les innovaci-
ons que renoven del tot un sector 
del mercat. No ho eren els primers 

cotxes, massa cars per substituir els 
de cavalls, però sí el Ford T, prou 
barat perquè seguir amb els cavalls 
no sortís a compte. 

Els mitjans s’hi han agafat, i ara ja 
no només les tecnologies o les em-
preses són disruptives sinó també 
els projectes, l’educació, les idees... 
Fins al punt que ACCIÓ, l’agència 
pública per fer competitives les em-
preses catalanes, ha creat el Cafè 
Disruptiu, on presenta innovacions 
com ara Bizum. Ni els nostres dic-
cionaris ni el Termcat han mogut 
fitxa, però això no expulsa del ter-
reny de joc el nou sentit de disrup-
tiu sinó que els deixa a ells en orsai. 
En un món cada cop més global, els  
lingüistes dels mitjans fem poc més 
que registrar i ordenar el que el món 
global escampa. Hi manem tan poc 
com els polítics.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

SER DISRUPTIU HA 
PASSAT EN POC TEMPS 
DE SER UN ESTIGMA 
A SER EL SOMNI DE TOT 
EMPRENEDOR

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Benvolguda 
EEMPAR MOLINER 
Columna 
232 pàgines i 20,90 !            1/8 
 
[ 2 ] El monstre de  
Santa Helena 
A. SÁNCHEZ PIÑOL /  La Campana 
304 pàgines i 19,90 !            2/6 
 
[ 3 ] Morir-ne disset 
SERGI BELBEL 
Proa 
224 pàgines i 20 !               3/10  
 
[ 4 ] Mamut 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
128 pàgines i 17,50 !           4/11  
 
[ 5 ] Quan s’esborren les 
paraules 
RAFAEL NADAL / Columna 
336 pàgines i 21 !                5/23

[ 1 ]  La Vall de la Llum 
TONI CRUANYES  
Destino 
384 pàgines i 21,50 !          1/13 
 
[ 2 ] L’alegria de viure 
SÍLVIA SOLER 
Univers 
160 pàgines i 19 !                  2/5 
 
[ 3 ] Crims: llum a la foscor 
CARLES PORTA  
La Campana 
336 pàgines i 19,90 !           3/4 
 
[ 4 ] Manual d’adoctrina-
ment de l’escola catalana 
ÓSCAR DALMAU /  Bridge 
144 pàgines i 19,90 !             4/4 
 
[ 5 ] Cuina o barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara llibres 
272 pàgines i 24,90 !            5/8

RRànquing setmanal del Gremi d’Editors de Catalunya i LibriData 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat   

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El libro negro  
de las horas 
EVA G. SÁENZ DE URTURI /  Planeta 
384 pàgines i 20,90 !          1/13 
 
[ 2 ] Roma soy yo 
SANTIAGO POSTEGUILLO  
Ediciones B 
752 pàgines i 23,90 !           2/4 
 
[ 3 ] Violeta 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
400 pàgines i 22,90 !           3/14 
 
[ 4 ] El castillo de Barbazul 
JAVIER CERCAS 
Tusquets 
400 pàgines i 21,90 !           4/9 
 
[ 5 ] La Bestia 
CARMEN MOLA 
Planeta 
544 pàgines i 22,90 !        7/26

[ 1 ] Por si las voces  
vuelven 
ÁNGEL MARTÍN / Planeta 
256 pàgines i 17 !                1/24 
 
[ 2 ] Verdades a la cara 
PABLO IGLESIAS  
Navona 
320 pàgines i 18,05 !            2/4  
 
[ 3 ] La muerte contada por 
un sapiens a un neandertal 
J.J. MILLÁS I J.L. ARSUAGA / Alfaguara 
312 pàgines i 18,90 !           5/10 
 
[ 4 ] Encuentra tu  
persona vitamina 
MARIAN ROJAS / Espasa 
328 pàgines i 19,90 !         3/36 
 
[ 5 ] Cómo hacer que  
te pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
256 pàgines i 19,90 !       4/195


