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He escrit moltes vega-
des que les persones
ens expressem cul-
turalment a través

de diverses dimensions. Una és
la identitària, l’altra és la comu-
nitària i la tercera és la creativa.
A l’entorn de la dimensió crea-
tiva s’apleguen algunes de les
característiques més pròpies de
la condició humana: l’expressi-
vitat, la creativitat i la innova-
ció. La cultura catalana històri-
cament ha estat identificada
com una cultura força creativa
en àmbits molt dispars de l’art,
les ciències i les humanitats. És
bo que així hagi estat i encara
és millor que així continuï. La
creativitat i la innovació són la
matèria primera de la riquesa
cultural d’una comunitat; són
l’eina bàsica per afrontar els
desafiaments intel·lectuals que
planteja el present i el futur. Cal
desplegar-les en tots els camps
socials; han de ser actituds va-
lorades i fomentades per tots
els estaments de la societat.

Quan parlem de creació i in-
novació és especialment im-
portant no identificar-les no-
més amb la nòmina dels artis-
tes reconeguts i les elits
artístiques; cal apreciar la crea-
tivitat i la capacitat d’innovació

difosa en el conjunt de les acti-
vitats professionals dels ciuta-
dans. Una veritable societat del
coneixement és aquella que sap
atorgar al factor innovació
carta de naturalesa col·lectiva.

De cara al futur de la cultura
catalana serà molt rellevant que
els governs autonòmics i locals
i el conjunt de les entitats civils
sàpiguen desplegar un constant
corrent social favorable a les
idees, els mètodes i els produc-
tes veritablement innovadors.

És important, però, separar el gra
de la palla. De poc serveix utilit-
zar constantment la paraula in-
novació en relació amb la polí-
tica, l’economia i la cultura si fi-
nalment només és una
coartada. La innovació no és
una etiqueta, és –ha de ser–
una actitud real. Fins fa relati-
vament poc temps es pensava
que les idees de més intensitat
creativa solien arribar dels cre-
adors que eren fora del sistema.
Ara és més que mai imprescin-
dible posar la creativitat també
dins del sistema, bellugant-se
en tots els territoris de la vida
cultural, econòmica i política.

La innovació, en sentit ma-
terial i no pas teològic, és el fruit
de l’activitat humana, és un

acte cultural fundacional. Pot
ser fruit del creador professio-
nal o de l’artesà; pot ser el re-
sultat d’una iniciativa voluntà-
ria i original d’un individu o
d’un grup, o millor encara d’una
societat que desitgi millorar la
seva manera de viure i la quali-
tat del seu futur.

Entre els emprenedors de la
innovació de casa nostra desta-
quen d’un manera especial Al-
fons Cornella i la gent que tre-
balla al seu entorn des de l’em-
presa Infonomia. Cornella és un
incansable activista de la inno-
vació, autor de diversos llibres i
promotor de múltiples iniciati-
ves de foment de la innovació.

Infonomia és en l’actualitat
una empresa en la qual treba-
llen una vintena de professio-

Alfons Cornella és un activista del món de la innovació, sobretot des de l’empresa Infonomia. SP
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Dies feliços a la presó (Empúries)
de Martí Sales i Sariola conté
seixanta-cinc texticles que po-
drien ser apunts de blog, prò-

legs de llibre en blanc o epílegs d’esbor-
rany. El primer, una espècie de pròleg de
pròlegs, mostra l’adscripció joiosa de
l’autor a uns fils –més embullats que no
pas endreçats per ordits i trames– que
s’entortolliguen per les branques de
l’arbre genealògic dels Sales fins a for-
mar una heterodoxa tradició familiar.
Dues branques enrere emergeix la colos-
sal figura de Joan Sales, editor de Rodo-
reda i Villalonga i autor de l’excel·lent
novel·lassa, ara reeditada, Incerta glò-
ria. En la branca següent hi ha més es-
criptors: Francesc Sales, el pare de
Martí, i Pepe Sales, els poemes del qual
hem sentit tantes vegades en les veus de
Víctor Obiols i Albert Pla. El jove Martí
(1979) comparteix generació (i projec-
tes) amb Josep Pedrals, Gerard Altaió i
Eduard Escoffet. Ja havia publicat un
primer llibre de poemes –Huckleberry
Finn (Moll, 2005)– i ara reincideix amb
un seguit de tempteigs textuals que es
valen de la narrativitat per assolir el li-
risme, que exploren la truculència i que,
en ocasions, freguen l’aforisme. “Hi ha
una infància al número 338 del carrer
Muntaner [...]. Hi ha de tot, i de fet, no
hi ha res. Res de res. Tret dels mots.
Mots a betzef...”. Hi ha molta eferves-
cència, molta bromera i una certa cons-
ciència dels perills que l’amenacen: “La
verborrea és el vòmit del discurs, doll de
lletres per fer fre, vestigis del jo que re-
construeixes en va recorrent el temps a
la inversa de la societat”.

Però també hi ha troballes que per-
meten albirar l’escriptura de tots els lli-
bres que Martí Sales ja ha escrit en
somnis. Res d’ordinari no li és aliè.
“Aconseguiré que el taxista s’aturi aquí
i no més enllà? La quotidianitat és la
més alta de les forces de la natura”. Cap
referent no l’incomoda: “Repiquen els
coberts, i a totes les cases, a tots els
pisos, sempre hi ha algú que arriba. El
Telenotícies, de fons, sincronitza les
llars...”. La inquietud dels nens que es
van camuflar per aquí per allà tot ju-
gant a fet-i-amagar i mai no han estat
trobats s’escampa per la resta del llibre.
Romanen amagats, com moltes coses
que es diuen i no es diuen, com els escu-
radents, l’eclipsi, els tiberis i els viatges,
els suïcidis i les escenes de llit. Si Martí
Sales aconsegueix alejar prou alçarà el
vol. D’alè, prou que en té. Pel cap baix,
coneix les lleis del moviment: “La llen-
gua ha de dir. Desafini o no, trencada,
salvatge o tiquismiquis, ha de dir, enca-
ra que no vulgui dir res; encara que no
hi hagi res a dir. Encara que no hi hagi
res a dir, diguem-ho. Si us passeu el dia
enllustrant-li les plomes, callada i boni-
ca, s’esllanguirà i morirà”.

nals, bàsicament destinada a la
producció d’idees innovadores
i a la creació de connectivitat i
xarxa entre la gent creativa del
país i d’arreu. Compta com a
instrument d’expressió amb
una revista insòlita a escala ca-
talana i força peculiar a escala
mundial, If... la revista de inno-
vación. Cada número –en por-
ten 53– és un petit gran regal
d’idees i materials que inviten a
pensar i a modificar actituds, i
que fan possible conèixer les
persones i les iniciatives més in-
novadores del país. Una publi-
cació per a gent inquieta que val
la pena llegir. És estimulant.

Cornella pertany a la mateixa fa-
mília de gent amb actitud crea-
tiva i innovadora que Catalunya
ha tingut al llarg del temps.
Gent diversa que va de Narcís
Monturiol als artesans del FAD
i del Gaudí del 1900 als arqui-
tectes, metges, artistes i molts
altres professionals que han in-
dagat i indaguen permanent-
ment sobre com millorar la vida
i l’aplicació dels coneixements.
Tots han contribuït a desplegar
més i millors instruments per
tal de fer de Catalunya un país
més autònom i en conseqüèn-
cia més ric i més lliure.
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Quan parlem
de creació no hem
d’identificar-la
només amb els
artistes reconeguts
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