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El filòsof Norbert Bilbeny reflexiona sobre les identitats catalana i nord-americana, per separat

Catalunya pot ser Califòrnia
A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Al llibre es
palesa un
evident canvi
de perspectiva
en l’anàlisi
de la identitat
catalana

Norbert Bilbeny i Àngel Pes
(ed.), El nou catalanisme. Ariel.

Barcelona, 2001.

Norbert Bilbeny,
El somni americà. Proa.

Barcelona, 2001.

L
a qüestió de la iden-
titat ha esdevingut ja
un dels temes de re-
flexió del nostre
temps. I ja comença

a ser quantitativament i
qualitativament important
la bibliografia de la qual es
disposa sobre la qüestió. El
nou catalanisme, conjunt d’ar-
ticles coordinat i editat pel
filòsof Norbert Bilbeny i l’e-
conomista Àngel Pes, i El
somni americà, de Norbert Bil-
beny, són els últims llibres
de producció catalana que
fan la seva particular aporta-
ció al tan debatut assumpte
de la identitat. Posats a res-
saltar novetats, cal començar
afirmant que a diversos arti-
cles d’El nou catalanisme es
palesa un evident canvi de
perspectiva en l’anàlisi de la
identitat catalana en parti-
cular i del fet nacional català
en general. Així, a tall d’e-
xemple, hi ha qui constata el
caràcter mutable de la iden-
titat i el valor afegit del bi-
lingüisme (l’antropòloga
Maria-Jesús Buxó), qui parla
de la necessitat de redefinir
el catalanisme en funció de
criteris cívics lliures de les
reivindicacions de caràcter
existencial radical (el sociò-
leg Salvador Giner), qui de-
mana de construir un cata-

lanisme que eviti les apel·la-
cions regressives a factors
d’identificació ètnica (el filò-
sof Norbert Bilbeny), qui
proposa de fugir de la Cata-

lunya ideal dictada per l’es-
sencialisme i apostar per la
Catalunya real (l’escriptor
Manuel Vázquez Montalbán),
i qui reivindica la superació
del nacionalisme com a con-
dició per a la construcció
europea (l’economista Àngel
Pes) i la interdependència
com a única forma d’inde-
pendència (el filòsof Xavier
Rubert de Ventós).

És més clàssic l’article de
l’historiador Jordi Casassas
que creu en l’existència d’u-
na identitat catalana pròpia
a la qual no s’hauria de re-
nunciar. El canvi de perspec-
tiva del treball coordinat per
Norbert Bilbeny i Àngel Pes
s’aprecia també quan es par-

la del vessant polític de la
qüestió. Tres exemples: l’e-
conomista Antoni Castells és
partidari d’un encaix federal
de base plurinacional on Ca-
talunya negociaria el seu
llistó d’autogovern dins el
marc constitucional espa-
nyol i lluny del greuge i la
reclamació emocional; el po-
litòleg Miquel Caminal rei-
vindica un catalanisme fede-
ral no nacionalista i no esta-
tal que s’incardini en una
Espanya plurinacional; i, fi-
nalment, el politòleg Ferran
Requejo reclama un federa-
lisme plural basat en el plu-
ralisme nacional i en acords
asimètrics d’autogovern.

El nou catalanisme, per

dir-ho en poques
paraules, és un
llibre que connec-
ta amb les teories
postnacionalistes
i constitucionalis-
tes (Jürgen Haber-
mas), i també amb
les federalistes
(posem per cas,
Will Kymlicka),
del pensament fi-
losòfic i polític
internacional. Un
llibre que obre
camí.

De la seva ban-
da, Norbert Bil-
beny, a El somni
americà, ens ofe-
reix un excel·lent
i suggeridor die-
tari de la seva es-
tada a Berkeley.
Però, el llibre, a
més d’oferir un
retrat perspicaç i
molt recomana-
ble de la societat
californiana dels
nostres dies, té el

valor afegit de reflexionar
sobre el tema de la identitat.
Norbert Bilbeny sap captar
molt bé la guerra cultural
d’unes minories que van a la
recerca de la seva identitat.
El corol·lari és el fracàs dels
models estàndard d’integra-
ció, la fusió social i el plura-
lisme cultural. I en arribar a
aquest punt, al lector se li
planteja la qüestió: això, ¿pot
passar també aquí? Sí, es
tracta d’una pregunta que a
hores d’ara encara no té res-
posta. Però sóc del parer de
mirar el que passa als Estats
Units. ¿O és que potser mol-
tes de les coses que passen
allí no arriben aquí? Catalu-
nya pot ser Califòrnia.

Mosaic detectivesc
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Jordi Malé, Poètica de Carles
Riba. Els anys del postsimbolisme
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E
ls estudiosos de la
llengua i la literatu-
ra del país acostu-
men a tenir com a
característica comu-

na una notable manca de
sentit de l’humor. La solemni-
tat acadèmica i la importància
dels temes tractats fan perdre
de vegades de vista que la iro-
nia ben administrada pot
allargar un pont cap al lector
i crear un punt de complicitat
que mai no ha de ser negligi-
ble. És per això que ens hem
de treure al barret davant el
magistral gest estratègic de
Jordi Malé en obrir aquest es-
tudi amb una significativa ci-
tació de Steiner referida a
Heidegger: “Vaig començar a
llegir Heidegger sense com-
prendre’l; però això és el que

era meravellós, perquè la set
de comprensió em va penetrar
i ja mai més no m’ha abando-
nat”. La citació seria oportuna
i afortunada venint de qualse-
vol estudiós ribià, però encara
més venint de Malé, coautor,
juntament amb Carles-Jordi
Guardiola, de l’excel·lent an-
tologia comentada Súnion,
l’objectiu de la qual era, pre-
cisament, dur a terme una
tasca d’exegesi que fes acces-
sible la poesia de Riba a qual-
sevol lector. La citació és una
picada d’ull que es guanya de
seguida el respecte que suscita
l’elegància.

PENSAMENT TEÒRIC
En aquest cas, però, Jordi Malé
no tracta d’acostar al lector la
poesia de Riba, sinó la seva

poètica i el seu pensament te-
òric. Aquesta Poètica de Carles
Riba, els anys del postsimbolisme
1920-1938 suposa la continua-
ció del primer estudi de Jordi
Malé: Carles Riba i el noucentis-
me. Les idees literàries (1913-1920),
publicat també per La Magra-
na. El període comprès entre
el 1920 i el 1938 arrenca de les
primeres col·laboracions de
Riba a Els marges com a crític
literari i es tanca, com és obvi,
amb l’exili de l’autor. L’estudi
de Malé tracta de reconstruir,
a partir dels articles i de l’e-
pistolari, el pensament litera-
ri de Riba i la seva relació amb
la literatura del seu temps, i
tracta de fer-ho, a més, de la
manera més exhaustiva possi-
ble.

El tema de l’estudi el fa es-

pecialment treballós per a
l’investigador. I és que Carles
Riba té molt poca obra que es
pugui considerar estrictament
com de teoria literària; la ma-
joria dels seus articles són
simplement de crítica. Així
doncs, l’investigador haurà
d’anar deduint les línies mes-
tres del pensament ribià a
través dels articles, tenint en
compte, a més, que, com és
natural, aquest pensament no
és monolític, sinó que està
sotmès a la lògica evolució del
temps i a les inflexions que hi
poden provocar les lectures. I
no és només això: Jordi Malé,
en un esforç per anar més en-
llà en el rigor, tracta de ras-
trejar a través de diverses
fonts, especialment de l’epis-
tolari de Riba, el grau d’im-

portància que aquest donava a
cadascun dels seus articles.
Per posar un exemple molt
senzill, no és el mateix es-
criure un article lloant una
determinada novel·la i prou,
que fer-ho i escriure tot seguit
a un amic per recomanar-la-hi.

NAIXENT I CREIXENT
El discurs del llibre va naixent
i creixent, doncs, com un mo-
saic moltes de les tesel·les del
qual sorgeixen d’un treball
gairebé detectivesc i sempre
enormement minuciós. El
lector no només veu una ex-
posició del pensament teòric
de Carles Riba sobre la litera-
tura, sinó que assisteix a la
reconstrucció del procés de
naixement i afirmació d’a-
quest pensament, veu néixer
noves idees i perir-ne d’altres
en ser superades. No un pen-
sament tancat i fixat, objecte
de dissertació acadèmica, sinó
dinàmic, polèmic, crític, que
el lector pot fer seu, discutir,
analitzar i, al capdavall com-
prendre. I comprendre, no cal
dir-ho, és estimar.


