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“Todos una sola
nación catalana”

tenen recuperar a Catalunya
una Andalusia actualment in-
existent, sinó que, a més, la
redueixen a una visió folklò-
rica que té en la molt subven-
cionada Fira d’Abril la seva
pitjor expressió. Els argu-
ments d’aquests altres anda-
lusos deixen de banda la
nostàlgia: si Catalunya no as-
soleix els seus objectius –co-
mençant per un nou finança-
ment– seran també ells –que
aquí viuen i paguen els seus
impostos– els que hi sortiran
perdent.

A l’obra conflueixen l’ex-
periència personal –amb les
aportacions de Lluís Cabre-
ra, “un joío converso”, i
Marta Riera i Franco, una
“filla de la coproducció”–amb
l’anàlisi reflexiva que oferei-
xen els textos de Pedro Mo-
rón –amb un explícit Algu-
nas razones por las que me
convertí en nacionalista ca-
talán–, Bienve Moya i Miguel
Fernández, que tanca el vo-
lum amb una argumentada

Els autors L. Cabrera, M. Riera, J.M. Portal, P. Morón i M. Fernández. FRANCESC MELCION

impugnació de la figura de
l’immigrant perpetu que al-
guns semblen desitjar.

El gruix de l’obra l’ocupen
unes sucoses Cartas al tito
Manolo, que Juan Miguel
Portal adreça al president
de la Junta d’Andalusia, Ma-
nuel Chaves, per qüestionar
la visió paternalista amb
què el govern andalús s’a-
dreça als andalusos de la no-
vena província.

Els autors, que no renun-
cien a les arrels dels seus
avantpassats, rebaten en
aquest llibre els més repetits
tòpics que sostenen una Ca-
talunya dividida en dues co-
munitats. Els seus argu-
ments són, per contra, una
manifesta expressió de la vo-
luntat de fer “entre todos
una sola nación catalana”,
com explica Pedro Morón al
seu text. Al cap i a la fi, com
irrebatiblement escriu Lluís
Cabrera, “es catalán el que
paga sus impuestos desde
Catalunya”.

Assaig
L’ensorrament
de l’Ensorrament
Averrois
Traducció i edició a cura de Josep
Puig Montada
Servei de Publicacions de la
Universitat Autònoma de Barcelona
i Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. Barcelona, 2005

M. Veloy Planas

Al segle IX, amb la tra-
ducció a l’àrab dels
textos de la filosofia

grecohel·lenística, s’inicia
als territoris de l’Islam la dis-
puta típicament medieval
entre raó i fe: les veritats
rescatades de la tradició
clàssica i defensades pels
aleshores anomenats filò-
sofs topaven amb les doctri-
nes teològiques d’una reli-
gió, la musulmana, que no
només era guardiana de la fe
sinó també del poder polític.
No és estrany, doncs, que,
per bé que en un primer mo-

ment s’intentés conjuminar
totes dues postures, ben
aviat es tornessin irreconci-
liables. Així, al segle X, el fi-
lòsof Avicenna, en una pe-
culiar revisió de les tesis
epistemològiques de Plató,
va defensar que la filosofia
era el camí verdader per a la
salvació de l’ànima, i relegà
la religió a un paper secun-
dari, cosa que va provocar la
reacció dels teòlegs ortodo-
xos: Algatzell va escriure
L’ensorrament dels filòsofs,
llibre en què es proposa de-
mostrar que el pensament
d’Avicenna contradiu les ve-
ritats de l’Islam i, per tant,
és herètic.

Gairebé un segle més tard
–gràcies a la protecció del
califa de Còrdova Abû
Ya‘qûb Yûsuf, un estrany
personatge interessat per la
filosofia i recelós de l’orto-
dòxia islàmica–, Averrois va
escriure L’ensorrament de
l’Ensorrament, un text
complex, laberíntic gairebé,
perquè, al mateix temps que
rebat els arguments d’Algat-
zell, aprofita per matisar les
tesis neoplatòniques d’Avi-
cenna i reivindicar les tesis
d’Aristòtil. D’aquesta mane-
ra, discorrent per temes
com ara la demostració de
l’existència de Déu i l’eterni-
tat del món, Averrois defen-
sa que la filosofia no és herè-
tica, perquè la veritat divina
és diferent de la de l’home, i,
per tant, si bé la doctrina re-
ligiosa pot dictar la veritat
divina, és labor de la raó fi-
losòfica descobrir i analitzar
les veritats de l’home.

Interculturalitat

Raó en temps de fe
Notes d’art i viatge
Altres camins,
Abdon Soler. Autoedició
Sant Pere de Ribes, 2005

Abdon Soler va néixer a Vi-
lanova i la Geltrú el 1930 i
ha publicat Els nostres pin-
tors (1983), Més enllà dels
Pirineus (1987) i Pàgines
viscudes (2000). El seu nou
llibre, Altres camins, amb
pròleg de Baltasar Porcel,
mostra les vivències, sen-
sacions i aprenentatges de
l’autor al llarg dels viatges
que ha fet a països com ara
el Camerun, Finlàndia, la
Xina, el Japó, els EUA, Rús-
sia, el Canadà, Txecoslovà-
quia, l’Índia, etcètera. La
segona part del llibre està
dedicada a la percepció de
l’autor davant obres d’art
de Josep Llimona, Lluís M.
Güell, Pere Pruna i molts
altres. Un llibre recomana-
ble per llegir lentament,
assaborint-lo. S.V.

Hem de ser positius
La força de l’optimisme
Luis Rojas Marcos
Traducció de Rudolf Ortega
i Laia Castanyer
Edicions 62, Barcelona, 2005

L’optimisme és una força
molt potent, capaç d’influir
de manera positiva en tots
els àmbits de la vida. Per
això, aprendre a sentir i
pensar en positiu és una in-
versió profitosa que multi-
plica les possibilitats de
sentir-nos sans i feliços. El
psiquiatre Rojas Marcos
ens mostra que l’optimis-
me, més que una actitud,
és una energia que ens pot
ajudar a conquerir qualse-
vol fita. P.T.

Poeta d’Igualada
Obra completa
Joan Llacuna i Carbonell
A cura de Jaume Farrés
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 2005

Passats 100 anys del naixe-
ment de Joan Llacuna
(Igualada, 1905 - Burzet,
1974), aquest llibre fixa i
dóna a conèixer per prime-
ra vegada la seva obra,
completada amb una
excel·lent biografia de
Jaume Farrés, que perme-
trà aprofundir en el conei-
xement del poeta. S.V.

Sobre Paul Boissel
Sorbed mi sexo
Milo J. Krmpotic
Caballo de Troya,
Barcelona, 2005

Curiosa obra de Milo J.
Krmpotic (París, 1963) que
combina la narrativa i la bi-
ografia per explicar-nos,
d’una manera molt lliure,
punts concrets en la vida
de Paul Boissel, amb l’afe-
git d’un misteri que el lec-
tor haurà de resoldre. P.T.

Triomf de la mort

Prestatgeria

Assaig
El altres andalusos
Diversos autors
L’Esfera dels Llibres
Barcelona, 2005

Xavier Filella

El 1958, Francesc
Candel escrivia a la
revista La Jirafa
l’article Els altres

catalans que sis anys després
havia de convertir-se en lli-
bre. Passats quaranta anys,
un grup de catalans d’origen
andalús que s’aglutinen al
voltant de l’associació Els Al-
tres Andalusos reprèn la re-
flexió sobre el paper de vells i
nous catalans en la construc-
ció del futur del nostre país.

De la seva trobada n’ha
sortit una obra coral que amb
el títol Els altres andalusos
qüestiona la visió nostàlgica
d’aquells que, amb la FECAC
al capdavant, no tan sols pre-

Assaig
Ètica per una
convivència
Mohammed Chaib
Traducció d’Anna Jolis
i Francesc Canosa
L’Esfera dels Llibres
Barcelona, 2005

Xavier Filella

La immigració és una re-
alitat present a Occi-
dent des de fa dècades.

Davant seu, les societats oc-
cidentals han assajat dife-
rents respostes que han anat
des de l’assimilacionisme
francès fins al model multi-

cultural que han practicat
britànics i holandesos. El fra-
càs d’aquests models és, a
hores d’ara, ben cert. Els re-
cents atemptats de Londres,
en què participaren joves bri-
tànics fills d’immigrants, van
posar en qüestió el model
multicultural, de la mateixa
manera que la lluita pel vel
havia desarmat abans l’assi-
milacionisme francès. No pot
ser, doncs, més oportuna l’a-
portació de Mohammed
Chaib, el primer diputat d’ori-
gen musulmà del Parlament
de Catalunya, que amb
aquesta Ètica per una convi-
vència reflexiona sobre els
imprescindibles esforços que
han de fer possible la convi-

vència entre la societat au-
tòctona i la immigració. L’au-
tor proposa un model inter-
cultural que defensa la convi-
vència entre diverses
cultures, però ja no segrega-
des com preveia el multicul-
turalisme, sinó relacionades
per l’intercanvi i la reciproci-
tat. Respectar des de la laïci-
tat la llibertat de culte, pro-
moure un habitatge digne, re-
cordar que la delinqüència no
té nacionalitat i insistir en
l’aportació que la immigració
fa a l’economia catalana són
alguns dels arguments que fo-
namenten la proposta que
Mohammed Chaib ofereix si-
multàniament en català, cas-
tellà i àrab.

Averrois. ARXIU

Poesia
Cant de la devastació
Francesc Josep Vélez
Viena Edicions
Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

El tercer poemari de F.J.
Vélez, Cant de la de-
vastació, té com a mí-

nim dues virtuts incontesta-
bles: unitat temàtica i unitat
de to. Els 29 poemes que in-
tegren aquest llibre parlen,
sempre d’una manera solem-
ne, distanciada i superbiosa,
d’un final apocalíptic de la
Terra, amb tots els seus ele-
ments: natura, persones, ani-
mals, llibres, etcètera.

La destrucció del món, la
magnificència de la seva
mort i els detalls de l’agonia
de tots els seus habitants
estan descrits amb una bar-
reja d’èmfasi i sang freda
ben peculiar. Sembla que
l’espectacle de la mort pro-
dueixi una certa satisfacció
a l’autor. Els poemes de

Vélez són pintorescos gràci-
es a l’exuberància verbal i a
la intensitat insòlita de les
imatges. Cada poema, en la
seva brutalitat absoluta i en
la seva naturalitat surrea-
lista, fa pensar en un quadre
de Bosco. Més ben dit, la in-
tenció del poeta és crear
una mena de retaule im-
mens i espantós, a l’estil de
la pintura medieval, substi-
tuint-hi els elements antics
pels moderns. En alguns
dels passatges més potents
del llibre, Vélez assoleix
aquest objectiu. En d’altres,
la crueltat incansable del
seu llenguatge arriba a ser
monòtona i grotesca, i el ca-
ràcter purament il·lustratiu
dels poemes sembla mancat
de gruix i profunditat.

És innegable, però, que el
poeta barceloní té una ima-
ginació excepcionalment ri-
ca i una sensibilitat notable
per la prosòdia de la llengua
poètica. Aquestes qualitats,
per elles mateixes, l’eleven
per damunt del to general de
la poesia catalana actual.


