
◆ C U L T U R A ◆XIV
A V U I

dijous

16 d’octubre del 2003

JORDI GARCIA

Sáez Mateu ha guanyat els premis Pere Calders, Josep Vallverdú i Joan Fuster

La dissolució del subjecte
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Ferran Sáez Mateu, Què (ens)
passa. Subjecte, identitat i

cultura en la era de la simulació.
Proa. Barcelona, 2003.

E
l rigor del seu pen-
sament i l’estil lúcid
i irònic que acompa-
nyen els seus escrits
fan de Ferran Sáez

un dels pensadors catalans
més suggestius d’aquest canvi
de segle. El lector d’aquest di-
ari ho pot comprovar a través
de les seves col·laboracions
periòdiques en la secció Diàleg,
de la mateixa manera que
abans ho havíem pogut cons-
tatar amb la lectura de llibres
com ara La invenció de l’home
(1998), El crepuscle de la demo-
cràcia (1998) i Dislocacions
(1999), obres que van ser
guardonades amb els premis
Pere Calders, Josep Vallverdú i
Joan Fuster. De nou, amb la
publicació del seu darrer as-
saig, Sáez l’encerta de ple en
posar sobre la taula les causes
i raons del malestar que ens
envolta. Certament, la pre-
gunta que formula Ferran Sá-
ez no és gens banal. De fet, del
que ens parla l’autor de Què
(ens) passa és ni més ni menys
que del progressiu declivi de
la noció de subjecte. És el
substrat que fonamenta una
àgil argumentació que remar-
ca, en bona part resseguint
l’exemple de Josep Pla, les on-
dulacions d’una realitat que
és més complexa del que so-
vint creiem.

La idea de subjecte, explica
Sáez, ha estat deconstruïda des
de múltiples fronts, comen-
çant per la psicologia conduc-
tista que ha reduït el subjecte
individual a una tènue làmina
gairebé imperceptible entre un
estímul i una resposta. No ha
d’estranyar, ens diu, que l’obe-
sitat hagi deixat de ser el re-
sultat d’una decisió individual
per passar a ser un problema
polític que permet tota mena
de reclamacions. La difumina-
ció de la noció de subjecte in-
dividual, prossegueix expli-
cant l’assagista, ha afectat, per
extensió, la noció de subjecte
col·lectiu, de manera que l’ús
del nosaltres està ara plena-

ment criminalitzat com a cosa
de nacionalistes excloents i de
tribalistes ferotges.

INFLAMACIÓ DEL JO
D’aquest estat de coses en de-
riva, a més, la transformació
de les ideologies en identitats,
la mutació de la llibertat en
transgressió i la revocació de
la responsabilitat, bescanvia-
da per una inflamació narci-
sista i estetitzant del jo. L’ar-
tista sense obra, que, a parer
de Sáez, defineix bona part de
la simulació cultural del segle
XX, convergeix amb un re-
plantejament de la política
que defalleix en no poder-se
recolzar en les tradicionals

nocions de llibertat i respon-
sabilitat. El jo responsable que
havia definit el projecte mo-
dern ha estat bandejat per
l’exacerbació de l’individua-
lisme i l’entronització del ta-
rannà adolescent promoguts
per l’adveniment de la cultura
pop i l’exaltació d’una cultura
de la sospita absolutament
acrítica en la pròpia sospita.
La mort de l’art, la banalitza-
ció de la política o la desfeta
de la tradició tindrien, en de-
finitiva, en opinió de Ferran
Sáez, una arrel comuna en la
difuminació del subjecte so-
bre la qual Què (ens) passa ofe-
reix molts arguments i no po-
ques respostes.

Bach i Madonna

N A R R A T I V A

E V A C O M A S

Bernhard Schlink i Walter
Popp, En Selb fa justícia.
Traducció d’Anna Soler

Horta. Columna.

Barcelona, 2003.

H
i ha una escena
d’En Selb fa justícia
que pot servir per-
fectament de me-
tàfora per explicar

la sensació d’un lector avesat a
la prosa de Bernhard Schlink
(Bielefeld, 1944) a l’hora de
llegir aquesta obra. Després
d’un dia cansat el protagonis-
ta es disposa a relaxar-se amb
la seva composició preferida,
El clavecí ben temperat, de Bach,
i, quan és a punt d’engegar
l’equip de música, la veïna del
pis de sota connecta una
emissora de ràdio i fa sonar la
Madonna a tot drap. Efectiva-

ment, si es permet la compa-
ració, havent llegit altres
obres de Schlink, un espera
que les seves pàgines sonin al
més excels barroc, però en
obrir En Selb fa justícia es troba
amb “We’re living in a material
world and I’m a material girl”.

Bernhard Schlink és un au-
tor alemany que es va donar a
conèixer arreu del món l’any
1997 amb la publicació de
l’obra El lector, un d’aquells
petits prodigis narratius als
quals la literatura contempo-
rània està poc acostumada. Es
tractava d’una profunda refle-
xió sobre la justícia, en la qual
es contraposava la precarietat
del sistema judicial, necessari
en tota societat civilitzada,
amb els imperatius categòrics
de cadascú, que al cap i a la fi
acabaven revelant-se també
precaris. Tot i no despertar
l’entusiasme que havia aixe-
cat El lector, la següent obra de
l’autor alemany publicada en

català també feia gala de geni
narratiu, de plantejaments
interessants, en definitiva,
d’ambició literària. Es tractava
de Set amors en fuga, un llibre
de relats breus publicat el
2002 que també tenia la justí-
cia com a problema central,
però aquest cop tractat des
d’una visió més íntima.

NOVEL·LA DE FA 20 ANYS
Cal suposar que l’interès que
aquest autor ha suscitat, ha
portat l’editorial Columna a
recuperar alguns dels seus tí-
tols antics i, per això, no ha
d’estranyar que l’última obra
de Schlink traduïda al català
sigui un llibre escrit en col·la-
boració amb Walter Popp fa
gairebé 20 anys. En Selb fa jus-
tícia és una novel·la de detec-
tius protagonitzada per Ger-
hard Selb, un exfiscal del rè-
gim nazi que ha de resoldre
un estrany cas de sabotatge en
una gran empresa química.

L’únic interès de l’argument
recau en la relació de l’exfiscal
amb un dels directius del
consorci químic, relació grà-
cies a la qual començaran a
aflorar tots els horrors del
passat alemany.

Sens dubte es tracta d’una
obra de formació amb la qual
cal ser condescendents, sobre-
tot si tenim en compte que ja a
la seva època va aconseguir al-
guns premis a Alemanya. Ara
bé, si es jutja el llibre per ell
mateix és difícil no adonar-se
que els autors es concentren
en detalls accessoris, lluny de
l’austeritat narrativa que ca-
racteritza El lector. Encara que
el descabdellament de la trama
detectivesca sigui difícil de di-
gerir, l’inici i el final d’En Selb fa
justícia ja apunten cap als grans
temes que Schlink tractarà en
les seves obres posteriors. Tot i
així, és una obra absolutament
prescindible. Si no s’ha llegit
mai Schlink és preferible anar
a buscar directament El lector.
Si ja es coneix aquesta obra, no
passa res, és bo de rellegir-la,
perquè si havent tastat la prosa
de l’autor alemany, s’acaba
llegint En Selb fa justícia, el lec-
tor voldrà sentir Bach i acabarà
sentint Madonna.

Michel Manciaux
(compilador), La resiliencia:
resistir y rehacerse. Traducció

de Fernando González.
Gedisa. Barcelona, 2003.

L a psicologia va néixer a
partir de l’observació i
tractament de conductes

anormals i només recentment
s’ha començat a interessar per
la felicitat. D’aquesta evolució
de la psicologia com a ciència
se’n feia ressò un número re-
cent que la revista American
Psychologist dedicava a la psi-
cologia positiva. Dins d’a-
questa tendència trobem l’ac-
tual interès per la resiliència,
la qualitat d’aquelles persones
que no es deixen abatre da-
vant l’adversitat. El llibre que
ressenyem, del qual és compi-
lador Michel Manciaux, cate-
dràtic emèrit de pediatria so-
cial i sanitat pública de la
Universitat de Nancy, ofereix
una àmplia perspectiva sobre
aquest nou concepte de la
psicologia que centra el seu
interès en la capacitat de les
persones per resistir i refer-se.
L’obra reuneix treballs i testi-
monis de professionals de di-
ferents disciplines que han
observat i investigat aquest
fenomen en contextos geo-
gràfics diferents. Nogens-
menys, el volum valora les
possibilitats terapèutiques de
la resiliència com a eina d’in-
tervenció en situacions que
tradicionalment estaven en-
caminades al fracàs. (X.F.)

Boaventura de Sousa Santos,
Democracia y participación.
El ejemplo del presupuesto

participativo de Porto Alegre.
Traducció de María del Mar

Portillo. El Viejo Topo.

Barcelona, 2003.

L a democràcia participati-
va es basa en la idea que
els ciutadans han de

participar directament en la
presa de les decisions políti-
ques i no tan sols, com defen-
sen els partidaris de la demo-
cràcia representativa, en la
periòdica elecció dels seus re-
presentants. El fracàs de la
democràcia representativa en
aconseguir una distribució de
la riquesa més equilibrada o
un poder polític més transpa-
rent s’ha traduït, particular-
ment en l’àmbit local, en una
demanda de nous instru-
ments de participació política.
Porto Alegre ha estat, des de la
posada en marxa l’any 1989
del pressupost participatiu,
l’exemple a seguir. D’aquesta
experiència, que ha estat va-
lorada per l’ONU com una de
les quaranta millors pràcti-
ques de gestió urbana del
món, en parla Boaventura de
Sousa Santos a Democracia y
participación. L’autor destaca
l’èxit del projecte en tant que
procés d’aprenentatge de la
població, així com per la seva
capacitat per impulsar la ge-
neració d’actituds cooperati-
ves i la redistribució de recur-
sos. L’obra ofereix, d’altra
banda, una exhaustiva infor-
mació del disseny seguit en
l’experiència d’aquella ciutat
brasilera. (X.F.)


