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Miquel Porta Perales ha publicat un assaig sobre el nacionalprogressisme català

Nosaltres i el persa
A S S A I G

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

Miquel Porta Perales,
Si un persa viatgés a Catalunya.

Un pamflet sobre el
nacionalprogressisme català.

L’Esfera dels Llibres.

Barcelona, 2005.

M
iquel Porta Pera-
les, col·laborador
entre altres mit-
jans de l’AVUI, La
Vanguardia i l’Abc,

transcriu, seguint la tradició
encetada per Montesquieu, les
impressions i experiències
d’un persa que visita el nostre

país. El resultat és un pamflet
provocatiu i irreverent que
regira alhora els fonaments
del catalanisme i els del pro-
gressisme català. L’autor des-
plega una crítica implacable
que nega l’absolutització de la
nació i el progrés i discuteix
les bases que sustenten tant la
“il·lusió miticoreligiosa de la
construcció nacional” com la
“fantasia neomessiànica de la
redempció social”.

REPETIR CONSIGNES
Sabuda és la dissensió amb
què Porta Perales s’ha mani-
festat reiteradament respec-
te al nacionalisme català. Res
de nou, doncs, en aquest lli-

bre, en què repeteix consig-
nes avançades en textos pre-
cedents. Del nacionalisme
català, ens diu que està “ob-
sessionat per la qüestió del
ser” i que hauria d’entendre
que “la idea de nació no
condueix a cap banda”. Del
bilingüisme afirma que és
una sort, i del monolingüis-
me, que és una malaltia cu-
rable. De la concepció de Ca-
talunya com a nació, explica
que és poc més que una en-
ganyifa. Ras i curt, res queda
al marge del que es planteja
com una denúncia de la “de-
riva monolingüe, identitària
i sobiranista de cert catala-
nisme”. També, del que l’au-

tor qualifica com un seguit
de “mites, impostures, ana-
cronismes i perills”.

No menys crític es mostra
l’autor amb un progressisme
que va tenir en el Fòrum la
seva màxima expressió i que,
sosté Porta Perales, continua
submergit en la idea que opo-
sa l’esquerra bondadosa a la
dreta perversa i reaccionària.
L’assagista posa en veu del seu
persa dures paraules contra
l’ecologisme (pel seu catastro-
fisme poc científic), el multi-
culturalisme (pel seu relati-
visme que qüestiona la demo-
cràcia i els drets humans) i el
pacifisme (que avala la pau,
però menysté la llibertat).
També contra certa cultura
contemporània que ens vol
vendre com una manifestació
artística el que no és més que
un treball manual revestit per
una banalitat mal dissimula-
da amb teories ressonants.

LIBERALCONSERVADOR
Tot plegat, ens diu l’autor, res
més que una mescla de con-
formisme, banalitat i irres-
ponsabilitat davant la qual al-
ça la seva aposta liberalcon-
servadora. Democràcia for-
mal, individualisme, econo-
mia de mercat i sentit del
límit són alguns dels vèrtexs
d’una proposta que confronta
al bonisme de qui creu en la
possibilitat de reconciliar el
gènere humà i al negativisme
de qui practica la cultura de la
queixa. De la certesa dels ar-
guments i afirmacions des-
plegats en aquest pamflet en
donarà compte cada lector.
Particularment tan sols em
queda congratular-me pel
mètode seguit per l’autor,
que fa de l’escepticisme i el
realisme les seves eines més
preuades, sense –i aquest és
el meu però– arribar a fer-ne
l’exacta mesura amb què
perfilar les seves pròpies ca-
bòries i arguments.

A S S A I G

John R. Searle,
Libertad y neurobiología.
Reflexiones sobre el libre

albedrío, el lenguaje y el poder
político. Traducció i pròleg de

Miguel Candel. Paidós.

Barcelona, 2005.

E s publiquen les dues
conferències que el filò-
sof nord-americà John R.

Searle va pronunciar a la Sor-
bona de París a comença-
ments de l’any 2001. Searle,
professor de filosofia a la Uni-
versitat de Califòrnia, reprèn
en aquests textos els seus ar-
guments sobre la naturalesa
de la ment. En la primera de
les conferències, que explora
les problemàtiques relacions
entre neurobiologia i lliure
albir, l’autor retorna a la seva
coneguda opció que explica
els trets mentals en funció de
les estructures biològiques del
cervell. En bona part el text,
que aborda les relacions entre
indeterminació quàntica i ra-
cionalitat, és una reflexió en-
caminada a encaixar el deter-
minisme biològic del cervell
amb la capacitat d’elecció de
la nostra ment. La segona
conferència, prou més breu
que l’anterior, explica el pa-
per del llenguatge en la cons-
titució del poder polític en un
recorregut que aprofundeix
les tesis sobre la construcció
de la realitat social que l’autor
ha desenvolupat en obres an-
teriors. X.F.

Michael Hardt i Antonio
Negri, Multitud. Guerra
y democracia en la era

del Imperio.
Traducció de Juan Antonio

Bravo. Debate.

Barcelona, 2004.

L a globalització, expli-
quen Michael Hardt i
Antonio Negri, té dues

cares. D’entrada, es configu-
ra com una nova forma de
sobirania que supera el ca-
duc imperialisme. Ho deta-
llaven a bastament a Imperi,
la seva obra anterior. No-
gensmenys, però, el mateix
avenç de la globalització, ex-
pliquen ara els autors, crea
nous circuits de cooperació i
entesa que s’expressen com
una xarxa oberta i expansiva
que es desplega per sobre de
les nacions i els continents.
D’una banda, doncs, hi ha
l’imperi que s’assenta com
un nou ordre global estruc-
turat sobre una xarxa de po-
ders que inclou des dels vells
Estats nació fins a les noves
institucions supranacionals i
les potents corporacions ca-
pitalistes. De l’altra, la mul-
titud, que els autors identifi-
quen com el nou subjecte
polític capaç de forjar una
alternativa democràtica a
l’actual ordre global. També
com una via per superar la
suspensió de la democràcia i
l’asfíxia de la vida social
causada pel que Hardt i Negri
descriuen com un “estat en-
dèmic de guerra mundial”.
X.F.

FRANCESC MELCION

Joan Tudela

En la concavitat del quatre
A S S A I G

R O G E R C O S T A - P A U

Joan Tudela,
En poques paraules.

Pròleg de Pere Ballart.
L’Esguard. Santa Coloma

de Gramenet, 2005.

L’
aforisme constitu-
eix –com qui diu,
genèticament–
l’assaig diminut.
El microassaig,

per ser més exactes, si és que a
més se’ns proposa estructurat
en un conjunt de veritats o re-
talls de realitat volgudament
travat. Heus aquí una part del
seu distanciament amb el
proverbi, amb la sentència i
també amb la màxima; for-
mes que en són aproximaci-
ons ben significatives, però en
cap cas diguem-ne gèneres si-
nònims. En aquest aspecte,
Pere Ballart aporta matisos de

manera diàfana en el pròleg
que inaugura el volum i que
titula Una engruna d’autèntica
llum o els aforismes de Joan Tudela:
“Sentenciós com el proverbi
(però més subjectiu), moral
com la màxima (però sense ser
ni tan imperatiu ni tan opti-
mista), intens i memorable
com el poema (però sense la
seva subjecció al metre ni a
una representació simbòlica
de la realitat), l’aforisme es
construeix en forma superior
de la persuasió, i ens ofereix
sota la minúscula estructura
del seu discurs una declaració
solemne i sapiencial, una xifra
total del nostre lloc a l’uni-
vers”. A En poques paraules, Joan
Tudela s’enfila amb destresa
en el repte de l’“aresta agres-
siva” de què parlava Joan Fus-
ter –vegeu el prefaci que obre
els seus Consells, proverbis i in-
solències– sense desmarcar-se
d’un admirat Tagore, pels seus
aforismes poètics, també d’un

portentós Montaigne, per
unes afinitats amb el sentit
mateix de llibertat, i fins en-
cara d’un Miquel de Palol, au-
tor d’aquell saborós Els prover-
bis, aparegut a Ara Llibres
l’any 2003 i que va merèixer
un any més tard –Tudela ho
esmenta amb admiració– el
Premi de la Crítica de Serra
d’Or en l’apartat d’assaig.

AL VOLTANT DEL QUATRE
Tudela construeix el seu lli-
bre a partir del quatre com a
número i com a concepció:
“El meu número preferit és el
4. Cada capítol d’aquest llibre
consta de 40 aforismes. El lli-
bre consta de 12 capítols... Jo
sóc 4:4=1”. I just en aquesta
concavitat jauen els diferents
eixos temàtics de la seva luci-
desa sapiencial: de la moral i
la ideologia, de l’escriptura i
la literatura, de la filosofia i el
pensament, de l’amor i de
l’acte de viure o de la quoti-

dianitat i la política, entre
d’altres. Tudela manté la
llum i el carenat en cadascu-
na d’aquestes direccions, si bé
també és cert que la supedi-
tació al nombre no sempre li
és favorable per raons d’a-
bundor. El llibre mereix un
escatit. Potser sobretot en
aquells aforismes en què el
text no arriba a crear la dis-
tància convenient entre l’es-
sència del gènere pròpiament
dit i la passió personal que hi
excedeix.


