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L’hegemonia
de l’espai nacionalista

Albert Sáez ha publicat l’assaig ‘El futur del nacionalisme’. ROBERT RAMOS

Poesia
Ha nacido Manuel
Javier Codesal
Icaria. Barcelona, 2005

Melcion Mateu

Javier Codesal (Sabi-
ñánigo, 1958) té una
trajectòria més que

consolidada en el terreny de
l’art, amb nombroses expo-
sicions de fotografia, ins-
tal·lacions, videoart i un pa-
rell de curtmetratges al seu
currículum. Se’l podria qua-
lificar d’artista multimèdia,
però, com que el món és ple
de malpensats, a mi m’agra-
da més pensar que és un
vertader home del Renaixe-
ment, trasplantat, això sí, al
segle XXI. Ha nacido Ma-
nuel és, després d’Imagen de
Caín (2002) i Feliz humo
(2005), el seu tercer poema-
ri. Com en els anteriors, Co-
desal ens mostra que l’artis-
ta –el poeta– és un, sigui
quin sigui el llenguatge que
utilitza.

Sempre m’han interessat els
artistes que canvien de mit-
jà, sobretot, és clar, quan
són capaços d’excel·lir en
més d’un camp. Si algú dei-
xa de banda els pinzells, o la
màquina de retratar, per de-
dicar-se a l’escriptura o a la
música, què haurà anat a
cercar en l’altre art que el
primer no li podia oferir? Hi
ha res que es manté? Reei-
xides o no, sovint aquesta
mena d’experiències ens in-
formen sobre la naturalesa
de cadascun dels llenguat-
ges emprats.

Ha nacido Manuel forma
part d’una exposició que en-
cara no s’ha portat a terme.
Llegit independentment,
sense cap altre context que

el que es desprèn de les
seves pàgines, la primera
pregunta que em ve al cap és
la següent: què té en comú
aquest llibre amb l’obra ar-
tística de l’autor? La respos-
ta és doble: per una banda,
hi ha una afinitat temàtica,
per tal com aquest llibre
tracta sobre el cos, un dels
temes recurrents en l’obra
de Codesal; per altra banda,
hi ha una afinitat en la ma-
nera de fer, un gust per la
narrativitat discontínua, per
la juxtaposició d’imatges
sorprenents, per les metàfo-
res obscures de vegades i de
tant en tant il·luminadores.

Constituït per 192 poe-
mes breus dividits en dues
seccions, Ha nacido Manu-
el narra i no narra el naixe-
ment de la criatura en qües-
tió. Un tema potser no trac-
tat a bastament a la
literatura, sobretot per poe-
tes que, a més de poetes,
com l’autor, són homes. Els
versos angulats i mínima-
ment puntuats de Codesal
tenen alguna cosa de corpo-
ris, la veu del poeta evoca
tota mena de sensacions va-
gues, difícils de definir, que
troben en el vers la seva ex-
pressió més exacta: “El fra-
seo se inicia/ sobre un
apoyo cualquiera// lluvia
libre de voluntad/ unida fe-
lizmente al peso// su míni-
ma pausa / levanta un cos-
quilleo del fin”.

Codesal és, doncs, poeta, pres-
cindint o no de la seva obra
en altres mitjans. Ha naci-
do Manuel és un poemari
rodó, que es pot llegir d’una
tirada com qui visita una ga-
leria o mira una pel·lícula.
Un poemari d’una indubta-
ble originalitat que reafirma
la vitalitat creativa d’un au-
tor capaç de reinventar-se
constantment.

Una empremta inesborrable

Renaixements

Musa modesta

Assaig
El futur del
nacionalisme
Albert Sáez
Columna. Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Albert Sáez, director ad-
junt del diari AVUI i
professor a la Facultat
de Comunicació Blan-

querna, ens ofereix un assaig
interessant sobre la situació
política catalana. L’estudi pren
encara més força en les cir-
cumstàncies polítiques actuals,
després de l’aprovació de la re-
forma de l’Estatut al Parla-
ment de Catalunya i tota la pol-
seguera que ha aixecat a l’Estat
espanyol. L’assaig analitza el
paper que han desenvolupat,
des de les darreres eleccions
autonòmiques, els diversos lí-
ders i partits polítics.

El llibre, que porta per subtí-
tol Cap a on va la política en el
postpujolisme, intenta resoldre
diverses incògnites que la reali-
tat política planteja. L’autor es
pregunta quin futur té el nacio-
nalisme català després de 23
anys de govern de Jordi Pujol.

Albert Sáez, per tal d’esbrinar
quines són les coordenades del

Poesia
Llibre de cera
Pere Joan Martorell
Premi Viola d’Argent
dels Jocs Florals 2004.
Pròleg de D. Sam Abrams.
Moll. Palma, 2005

Roger Costa-Pau

Aquest és el vuitè po-
emari de Pere Joan
Martorell (Lloseta,

1972). Arriba a aquest port
amb una enteresa sorpre-
nent, i alhora també previ-
sible, en vista de la seva tra-
jectòria: sis llibres entre el
1995 i el 1998, dels quals
convé subratllar la potèn-
cia dels dos darrers, La tar-
dor de l’ombra (1997) i Lli-

bre d’Eros (1998). Vingué
després un temps de silen-
ci a efectes de publicació
fins a l’any 2001,ambl’apa-
rició de Breviari de la cen-
dra. Els tres anys que sepa-
ren Llibre d’Eros i Breviari
de la cendra, i els dos se-
güents que ens duen al Lli-
bre de la cera, han estat
més que decisius en el seu
pas ferm i suspicaç devers

una maduresa poètica a
hores d’ara plenament tan-
gible.Lesaptituds,atotsni-
vells, acrescudes en la coc-
ció lenta i treballosa del
vers, se sumen ara a una
actitud reflexiva que habi-
ta en el poema de manera
incondicional. Llibre de
cera aposta per les sende-
res en les quals poesia i
pensament conflueixen.

Poesia
Lletra per a un àlbum
Manel Rodríguez-Castelló
Pagès Editors. Lleida, 2005

Xènia Dyakonova

Avui dia, la majoria dels
poemaris catalans so-
len ser tan pretensio-

sos i enrevessats que tro-
bar-ne un de senzill i modest
és un esdeveniment que no
ha de passar desapercebut.

nou context històric, repassa la
tradició nacionalista recollida
per Jordi Pujol i el movimentpo-
lític que es va formar al seu vol-
tant. Segons Sáez, aquest movi-
ment tenia “un perímetre supe-
rior al de les dues forces
polítiques que li van donar su-
port electoral ininterrompu-
dament, Convergència i Unió”.
Sáez entra aleshores en el veri-
table objectiu de l’estudi, esbri-
nar quin és el futur de l’espai na-
cionalista després de la retirada
de Pujol i la pèrdua del govern de
la Generalitat per part de CiU.
L’autor repassa el camí del naci-
onalisme, des la Renaixença fins
a la Guerra Civil, i defineix
l’espai nacionalista d’avui: “En
primer lloc, el nacionalisme ten-
deix a identificar-se amb el cata-
lanisme. Des d’aquesta pers-
pectiva, el catalanisme seria la
concreció del nacionalisme ca-
talà,coml’espanyolismehoseria
del nacionalisme espanyol. Con-
fondre nacionalisme amb cata-
lanisme,oa l’inrevés, implicaen-
tendre com a nacionalista qual-
sevol projecte polític que defensi
que Catalunya és una nació per-
què té una història comuna, una
cultura distinta i una voluntat
d’articular-se com a subjecte po-
lític”.

Sáeztambéfaunrepàsdelre-
cent canvi polític a Catalunya

des de l’elecció de Pasqual Mara-
gall com a president de la Gene-
ralitat. L’autor reflexiona sobre
el paper que han jugat els diver-
sos partits. Aquesta reflexió el
porta a afirmar que el que està
en joc no és només el govern,
sinó l’hegemonia dins l’espai na-
cionalista. La prova de foc
d’aquesta legislatura són tres
grans projectes: la reforma de
l’Estatut, la disminució de l’ano-
menat dèficit fiscal i l’elaboració
d’una llei electoral. La resposta
que Sáez cerca sobre l’hegemo-
nia passa per saber resoldre bé
aquestes tres qüestions. L’èxit o
el fracàs d’aquestes tres grans
reformes institucionals poden
determinar el futur del naciona-
lisme català. L’autor considera
que aquesta hegemonia es juga
ara mateix en la reforma de l’Es-
tatut: “Un èxit del PSC en els
tres fronts consolidaria definiti-
vament la seva hegemonia cata-
lanista i dissoldria el debat sobi-
ranista dins l’espai nacionalista.
Un fracàs del president Maragall
donaria ales a CiU i a ERC per
reivindicar la dimensió sobira-
nista de l’espai nacionalista.
Però en aquest punt serà tan im-
portant larealitatcomlasevain-
terpretació mediàtica, per això
no només compta qui triomfi i
qui fracassi sinó a qui li atribuei-
xen l’èxit o el fracàs”.

Albert Sáez
repassa la
tradició
nacionalista
recollida
per Jordi
Pujol i el
moviment
polític que
es va
formar al
seu voltant

Lletra per a un àlbum és
un llibre que sorprèn per la
seva manca d’artifici, la cla-
redat de les imatges i la na-
turalitat del to. L’autor hi
barreja les figures retòriques
tradicionals i els tòpics de la
lírica europea amb metàfo-
res fresques i inesperades,
manllevades de la vida quoti-
diana i per això més convin-
cents que les filigranes con-
ceptuals de tota mena que
estan de moda des de fa una
bona colla d’anys. El vocabu-
lari de Rodríguez-Castelló és
ric sense ser exuberant, es-
quitxat de dialectalismes su-
culents. El que li confereix
més vivesa són els nombro-
sos noms de plantes que es-
menta, els topònims i els
noms propis. Els poemes
giren al voltant de temes re-
currents: la natura, el somni,
l’oblit, l’amor i la mort.


