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joc de forces mundial hagi
sortit de la xarxa de seguretat
que formen la sobirania esta-
tal i la diplomàcia entre Es-
tats”.

I per què els toca pagar els
plats trencats als de sempre?
Doncs perquè els minoritaris,
i és per això que mai no han
estat ben rebuts a l’espai de
l’Estat nació, “esborren les
fronteres entre nosaltres i ells,
aquí i allà, dins i fora, lleial i
deslleial, necessitat i rebut-
jat”. Aquest últim binomi és
clau en la teoria d’aquest
il·lustre antropòleg.

Els espais nacionals necessi-
ten els minoritaris, encara que
només sigui per fer les feines
brutes i com a carn de canó.
Però alhora els rebutgen per les
seves identitats diferents i re-
lacions anòmales. Aquesta
doble qualitat de necessitats i
rebutjats fa que els grups mi-
noritaris “encarnin per a

molts Estats nació el proble-
ma fonamental de la globa-
lització, que és alhora neces-
sària (o, si més no, inevitable)
i rebutjada; que és una cosa
nostra (que posseïm, contro-
lem i utilitzem) i alhora no
n’és (i que podem evitar, re-
butjar, negar, eliminar i ex-
cloure)”. Per això, segons Ap-
padurai, l’actual violència
global contra les minories és
fruit de “la profunda ansietat
lligada a tot projecte de sobi-
rania nacional i a l’ambigüi-
tat de la seva relació amb la
globalització”–que, essent
“una força sense rostre”, no
pot ser objecte d’etnocidi;
però les minories, sí.

ESTRATÈGIES ESPECÍFIQUES
Ara bé: les minories no són ca-
tegories preexistents, sinó que
es produeixen o es fan o, més
ben dit, les fan –en les cir-
cumstàncies específiques de
cada nació i cada nacionalis-
me– “les elits de l’Estat i els lí-
ders polítics, mitjançant op-
cions estratègiques específi-
ques”, de manera que uns
grups concrets, que fins ales-
hores havien estat invisibles,
es tornen tot d’una visibles
com a minories, contra les
quals es poden llançar cam-
panyes de calúmnia i difama-
ció –algunes de les quals aca-
ben portant al genocidi.

“La producció de minories
–com assenyala Appadurai– re-
quereix desenterrar unes his-
tòries i enterrar-ne d’altres”.
Retrobem aquí, doncs, una ve-
gada més, el tema orwellià de
la gestió de la història.

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

Les minories segons Appadurai
O L E G U E R S A R S A N E D A S

E
ls anomenats mino-
ritaris –és a dir, els
estrangers, els ma-
lalts, els nòmades,
els dissidents i altres

grups o col·lectius portadors
de records no desitjats (com,
per exemple, el de la violència
que va comportar la creació
de molts dels Estats actuals)–
han estat, de sempre, objecte
de prejudicis i xenofòbia. Les
majories els han utilitzat his-
tòricament, una vegada i una
altra, de bocs expiatoris. En-
cara ho fan ara, en plena era
de la globalització.

Arjun Appadurai, catedràtic
d’antropologia de la Univer-
sitat de Chicago (autor, entre
d’altres, de Modernity at Large:
Cultural Dimensions of Globali-
zation), té una tesi respecte a
les minories. Diu que atès que
la lògica de la globalització
compromet seriosament la so-
birania econòmica dels Estats
i atesa també la pressió crei-
xent que representa per a ells
actuar, en aquestes circums-
tàncies, com a garants dels in-
teressos d’un poble definit i de-
limitat per un territori, “les
minories han passat a ser el
punt on es desplaça l’ansietat
de molts d’aquests Estats pel
que fa a la seva pròpia posició
minoritària i marginal (real o
imaginada) en un món domi-
nat per molt pocs”, un món
de fluxos econòmics difícils
de controlar i de sobiranies
nacionals compromeses.

Les minories, diu Arjun Ap-
padurai, són metàfores de la
fallida de la idea clàssica de
nació. “I és d’aquesta fallida

–que prové del fracàs de
l’Estat nació de mantenir la
seva promesa de garantir la
sobirania nacional– d’on sor-
geix aquest impuls generalit-

zat d’expulsar o eliminar les
minories”. L’actual violència
contra les minories seria
doncs, segons ell, “el resultat
del temor (justificat) que el

Arjun Appadurai és catedràtic d’antropologia
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D’
avui en onze
farà vuitanta
anys que la pu-
blicació patu-
fista El Virolet va

publicar els primers mots en-
creuats en català. L’invent an-
glosaxó tot just acabava de tra-
vessar l’Atlàntic i Europa
n’anava plena. Els diaris an-
glesos van ser els primers de re-
produir-ne, però en cosa de
mesos es va escampar el virus
entre totes les llengües euro-
pees. El català no en va ser l’ex-
cepció. La setmana del 25 de ju-
liol del 1925 El Virolet, llavors
en el quart any de vida, va in-
cloure al número 186 de la re-
vista una graella 7x7 dibuixa-
da a mà alçada, amb onze
quadrets negres i les ratlles
una mica tortes. El títol, per in-
fluència francesa, deia Mots Cre-
uats i les definicions eren pre-

sentades rere dos adverbis:
Horitzontalment i Verticalment.
Gràcies a la gentil col·laboració
del figuerenc Museu del Joguet
de Catalunya, fa uns anys vaig
aconseguir localitzar-ne un
exemplar i ara, per comme-
morar-ne les vuit dècades, re-
produïm aquest encreuat pri-
migeni amb el també cruci-
gramista Pau Vidal en el pròleg
del nostre tercer llibre conjunt.
El d’aquest estiu es diu Els 66
crucigrames més lletrats més 3 de
lletruts (Empúries, 2005) i va ple
de crucigrames que posen
entre reixes llibreters, editors i
autors en aquest Any del Llibre
i la Lectura. Això dels lletruts
és perquè, a banda de la nostra
ració periòdica d’encreuats,
aquest cop temàtics, hem con-
vidat tres altres escriptors a
col·laborar-hi amb un cruci-
grama cadascun. Han estat

van sortir publicats al costat de
facècies tan diverses com un re-
cull d’ombres xineses, la re-
cepta per fer confitura de to-
màquet i un jeroglífic de gran
actualitat: es veu un home feliç
que afirma haver tret la rifa; la
pregunta és “una població del
nord de Lleida”. La solució
remet a la Bruixa de Sort, és
clar, anys abans que el gran Xa-
vier Gabriel se l’empesqués.

El que no tenim, però, és la
solució d’aquest primer cruci-
grama, de manera que hem de-
cidit llançar el repte als afici-
onats que vulguin enfrontar-se
als mots encreuats més antics
descoberts (fins ara) en català.
Tots els que s’atreveixin a qua-
drar aquest primer 7x7 podran
enviar la resposta al correu
crucisambenigma@grup62.com
aquest estiu i seran deguda-
ment recompensats.

CRISTINA CALDERER

Josep Pedrals, Jep Ferret i Jordi
Cussà, dos poetes i un
novel·lista, els qui d’entrada
s’han aventurat a conrear un
gènere tan especialitzat com
els mots encreuats. Els assegu-
ro que se’n surten molt bé.

FASCINATS PEL PRIMER
Quan preparàvem aquest ter-
cer llibre, vam quedar tan fas-
cinats per tot el que envoltava
aquell primer espècimen de
crucigrama que al final hem
reproduït sencera la pàgina
d’El Virolet on va sortir publicat.
Resulta emocionant llegir les
instruccions d’ús del joc que el
seu anònim autor va redactar
aquell ja llunyà 1925: “Per a so-
lucionar els problemes de mots
creuats, cal cercar paraules el
número de lletres de les quals
coincideixi amb el número de
quadrets blancs que hi ha des

d’un quadret negre a un altre.
Així si hi ha tres quadrets
blancs, té d’ésser una paraula
de tres lletres i si n’hi ha cinc,
de cinc, etc. Les paraules cal
cercar-les d’acord amb les in-
dicacions que acompanyen el
problema. Les indicacions
agrupades on diu horitzontal-
ment s’han d’escriure en sen-
tit horitzontal. I les agrupades
on diu verticalment són les de
les paraules que s’han d’es-
criure amb una lletra sota
d’altre o siga que s’han de lle-
gir començant per dalt”. El me-
canisme –el problema, que en
deia el seu primer conreador–
ha assolit un nivell de conei-
xement tan alt arreu del món
que resulta xocant haver d’ex-
plicar com funciona. Aquests
primers Mots Creuats catalans,
anteriors als que després faria
el mestre Tísner a La Publicitat,
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