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El grau mil de Vicenç Altaió
C A R L E S H A C M O R

E
n certa manera, Anna
Carreras ha escrit El
cervell i les venes, que és
un llibre del tot inte-
ressant de Vicenç Al-

taió. Dit altrament, Altaió va
cedir la seva obra a Carreras
perquè ella, a partir de l’obra
d’ell, en fes un llibre d’ell, que,
de retruc, igualment és d’ella,
com aquell qui diu. O sigui, la
matèria primera del llibre és
d’Altaió, i el resultat de la feina,
feta per Carreras i per Altaió,
també és d’Altaió i alhora, per
extensió, en part és d’Anna Car-
reras.

A l’edició, preciosa, del llibre
(Col·lecció Palimpsest; March,
editor) hi ha El cervell i les venes,
signat, és clar, per Altaió, i Lu-
cidesa moral, radicalitat lingüísti-
ca i emoció política d’una escrip-
tura i d’una art compromeses amb
l’ètica i l’estètica, un estupend
“estudi i interpretació”, de
trenta-cinc pàgines atapeïdes,
sobre l’obra d’Altaió, signat per
Carreras.

El cervell i les venes consta de
més de sis-cents aforismes, mà-
ximes, axiomes, sentències i
d’altres coses similars i prego-
nament sucoses, totes ben pe-
culiars i xopes d’altaionitat. I
aquestes proposicions, sempre
suggeridores, van esclatant
mitjançant mecanismes alta-
ionians diversos.

Entre aquests, hi predomina
un ultraracionalisme que pa-
rodia la miopia sàvia del raci-
onalisme a fi d’elaborar-ne
saba ascendent que pren la

forma de núvols tan alts com
els altaions (Gerard i Vicenç)
quan s’envolen i deixen anar
pluges metalògiques.

I hi ha casos de paradoxes ex-
tremes que s’acaben devorant
a si mateixes enmig d’una tem-
pesta breu d’engrescadores co-
herències diríeu que incon-
gruents. I hi treu el cap algu-
na tautologia de termes
desiguals que desemboca en la
perplexitat energètica del lec-

tor. I fins i tot, segons com, hi
surt algun llampec en forma
d’enunciat que remet a veri-
tats encara inexistents i que
sembla que Vicenç Altaió sap
que acabaran existint: són pro-
fecies disfressades d’assercions
intemporals.

Tot plegat, i més, gràcies a
l’altaionisme, que és un isme
literari personal d’Altaió que
porta la lletra te d’istme in-
tercalada per tal d’unir l’isme

Vicenç Altaió ha publicat ‘El cervell i les venes’

D Ò X I E S

Walter D. Mignolo,
modernitat i colonialitat

À L E X B R O C H

L
a primavera passada el
professor Walter D.
Mignolo, portat pel
KRTU, donà una con-
ferència a la Fundació

Tàpies: El giro descolonial y las ge-
opolíticas del conocimiento. L’ar-
gentí, nacionalitzat nord-ame-
ricà l’any 1984, ja no és el se-
miòleg estructuralista i teòric
literari format a París i que pu-
blicà llibres com ara Elementos
para una teoría del texto literario
(Crítica, 1978) i Teoría del texto e
interpretación de textos (UNAM,
1986). Aquest és el primer Mig-
nolo que arriba fins a meitat
dels 80.

De retorn a Amèrica i ins-
tal·lat als EUA i avui professor
d’antropologia cultural a la
Duke University, viu un procés
de reflexió que el porta cap a
nous camps del saber amb el

propòsit de revisar i replante-
jar les formes i les bases de
l’herència del coneixement i
l’epistemologia occidental.
Avui és un dels noms signifi-
cats dels estudis postcolonials
tot i que ell prefereix parlar de
descolonialitat en lloc de postco-
lonialitat perquè aquest con-
cepte ens situa en un temps
post que pressuposa, equívoca-
ment, la desaparició del colo-
nialisme, mentre que el pri-
mer propugna la desaparició
de les formes de colonialisme
contemporani que ja no s’exer-
ceix des del control del terri-
tori sinó des de formes més so-
fisticades les quals no sola-
ment són econòmiques sinó
també del saber i el coneixe-
ment. És a dir, hi ha un saber
–i una epistemologia– domi-
nant i un saber subaltern. Per

Colonialidad, conocimientos sub-
alternos y pensamiento fronteri-
zo (Akal, 2003).

La conferència de la Tàpies
recollia i era síntesi de part del
seu pensament central. Mig-
nolo fa un plantejament revo-
lucionari, pel que té de revul-
siu, en confrontar un concep-
te clau de les societats
occidentals com és el de mo-
dernitat, al qual oposa el de co-
lonialitat. Europa crea, a par-
tir del segle XVIII, el discurs de
la modernitat sobre el qual ha
articulat tot el seu desenvolu-
pament. Però Mignolo, que rei-
vindica el XVI com a inici de
tota reflexió, argumenta que
aquest discurs de la moderni-
tat soterra el pecat de la colo-
nialitat per la qual cosa con-
fronta els dos conceptes. La te-
oria de la descolonialitat ha de
desemmascarar el que amaga
la modernitat vista fins ara
com a forma de progrés però
també, assenyala Mignolo,
com a forma colonial sobre els
països colonitzats que s’han
construït amb una memòria
històrica falsa i segrestada i
feta a mida de la força colo-
nitzadora. La proposta és clara:
el futur del món ja no pot ser
eurocèntric sinó policèntric.

FRANCESC MELCION

això parla de “geopolítiques
del coneixement” i “colonia-
lisme del saber”, perquè la ge-
ografia del poder polític, o
sigui el lloc de la metròpoli,
marca i determina des d’on
s’estableix el saber, el conei-
xement i l’epistemologia sobre
la qual s’articula la ideologia
social i nacional. Imperis
abans, Estats avui.

HEREU D’UN PENSAMENT
Mignolo és l’hereu de tot un
pensament i de noms que
pràcticament a nosaltres no
ens han arribat per la mateixa
raó que acabo de dir. Perquè
són intel·lectuals asiàtics, afri-
cans i llatinoamericans que,
des de fa dècades, estan revi-
sant i replantejant l’herència
que el colonialisme històric ha
deixat en els seus països i en-

cara avui deixa en les seves for-
mes de pensament per tal de
construir una nova concepció
i percepció que sigui centrals
a ells i no perifèrics dels im-
peris. Noms com ara G. An-
zaldúa, I. Wallerstein (amb la
seva idea del “sistema-món”),
G. Arrighi, A. Quijano, F.
Fanon, D. Chakrabarty, E. Dus-
sel, R. Kush, D. Ribeiro, i el
més coneguts R. Fernández Re-
tamar, de G. Spivak, H. Bhab-
ha i E. Said, entre molts altres,
estan darrere de les posicions
que segueix Mignolo que, de
moment, ha ofert dos llibres
d’altíssima consideració. Del
primer no hi ha traducció,
que jo sàpiga, i es titula The
Darker Side of the Renaissance: Li-
teracy, Territoriality and Coloni-
zation (1995) i el segon és His-
torias locales/Diseños globales.

a tots els continents contin-
guts al defora de si mateixos i
retinguts en erupció per mà de
l’escriptura altaioniana.

I Anna Carreras, al seu as-
saig, tan cabalós, hi ha aplegat
una gernació d’escriptors que
han escrit sobre la literatura de
Vicenç Altaió, i els fa entonar
una simfonia, molt ben dirigi-
da, que fa col·lidir tot d’opini-
ons que conformen no pas uns
goigs de diguem-ne sant Alta-

ió, sinó les claus polifòniques
per travessar i tornar a traves-
sar, sense ser atropellat, la cru-
ïlla de la Gran Via Altaió i l’avin-
guda Diagonal Altaió del Cap i
Casal del Principat d’Altaió.

Carreras hi qualifica Altaió
de “paradigma i vèrtex de la
postmodernitat a Catalunya”.
I així mateix hi escriu: “La post-
modernitat, entesa com un
canvi d’imaginari literari i una
modificació de les tècniques
creatives o de trucs i artificis
retòrics esdevinguts escadus-
sers, sura pel microorganisme
d’El cervell i les venes des de la pri-
mera plana”.

SINÒNIM DE POSTMODERNITAT
D’acord, sí; i tot seguit podrí-
em substituir el terme postmo-
dernitat pel seu possible sinò-
nim altaionitat, perquè d’aques-
ta manera, si és que hi ha
hagut o hi ha algun altre post-
modern veritable en català
(pensem en Ramon Llull),
aquest no se sentiria per sota
de cap vèrtex paradigmàtic i je-
rarquitzant.

L’Altaió vèrtex d’ell mateix no
és sinó la península fèrtil que,
quan puja la marea inspirada,
esdevé illa opulenta. Llavors
l’istme no es veu, però hi és. I és
en aquesta tan pletòrica porció
de terra coberta per la mar per
on llavors fa submarinisme l’al-
taionistme, mentre l’illa enllu-
erna els navegants altaionistes,
essent l’istme submergit el
magma exuberant de l’incons-
cient d’Altaió.


