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Joaquim Noguero

Sala s’acosta a tres crea-
dors tan personals
com el músic rossello-

nès Pascal Comelade, l’inter-
disciplinari artista plàstic Pe-
rejaumeielpoetade l’oralitat
Enric Casasses amb una mi-
rada que, a l’etòleg acampat
als hàbitats respectius, hi
suma el Pla retratista i biò-
graf dels homenots i el perio-
disme analític-però-amb-tex-
tura tipus Janet Malcolm, el
de la reportera novaiorquesa
que,desconfiadade lacrítica,
mira de fer-la sense atac di-
recte, tot posant setge al cen-
tre dels seus interessos amb
recursos del periodisme, de
la biografia, de la literatura
de viatges i del retratista que
recorre al diàleg quan s’es-
cau, a mig camí entre l’entre-
vista indirecta i la directa.
Això val per al Leyendo a
Chéjov, de Malcolm, i per
aquest Comelade, Casasses,
Perejaume, de Salas. Fins i
tot, de rebot, el seu és també
un retrat del país que tenim i
que no tenim, de la mateixa
manera que amb molts més
materials aquell assaig de
traducció recent ho era de la
Rússia d’avui.

L’estil de Sala és eficaç i clar en
la frase. Si la construcció en-
volta en cercle la presa és per
no espantar-la, per tal com el
retratista considera que tota
creació és inabastable i in-
comprensible fora d’ella ma-
teixa, esporgada del caos que
precisament li dóna més
vigor. Són perfils que inten-
ten defugir amb el màxim de
recursos la bidimensionalitat
d’una sola aproximació,
sense pronunciar-se taxati-
vament per res, no fos que
Comelade el posés al paquet
de “la gent que troba coses a
la meva música” i “m’espan-
ta molt”. Desbrossadors
(tantenelsentitdeferneten

Crítica

els recursos com d’alinear-se
tots tres rere el Brossa pale-
ta), tant Comelade com Ca-
sasses i Perejaume busquen
el contacte directe amb el
carrer, la naturalesa i la gent,
lligatsalparticular iallunyats
–per dir-ho amb un joc fonè-
tic de Sala– tant de les mas-
ses com de les misses, és a
dir, tant de l’èxit inflat com
de les regles fixes. A vegades
trobem alguna analogia que
fa poc per a l’esperit trenca-
dor dels tres artistes, però so-
vintegen d’altres imatges
ajustadíssimes, com quan la
música de Comelade, a Sala,
li sembla tocada a l’habitació
del costat (“tens la impressió
d’escoltar un record”).

Combinant les paraules dels
mateixos creadors, l’anàlisi
crítica, la descripció plena
de ressons del món físic que
els envolta o citacions sobre
ells i la seva obra fetes per al-
tres en el passat, Sala ens
acosta a tres artistes molt
diferents al seu propi cànon
com a escriptor: creadors
allunyats de l’estàndard, ni
acadèmics ni antiacadè-
mics, solitaris d’anar fent
(molta) feina, enemics de
l’espectacularitat i el virtuo-
sisme, gent que s’amaga i
parla en veu baixa, segurs de
la relació molt més de tu a tu
amb qui hi acosti l’orella.

Adiferènciadelregistrede
base evidentment racional
deSala,elsseusretratatssón
com nens que tracten l’obra
com el fang dels jocs, com a
matèria primera, sonora o
plàstica. És clar que, si en el
passatSalaesvaacostaraun
goril·la, ara no havia de cos-
tar-li més el joc d’aproxima-
ció a l’esperit orgànic d’a-
quests Homo sapiens que,
com a artistes, exerceixen
primer que res d’Homo fa-
bers. Per a ells l’ofici és una
pedra foguera: cal molt de re-
frec perquè alguna guspira
cali foc. I vist que Sala sap au-
tobiogràfica tota literatura
(la crítica és un gènere litera-
ri) i que la infància la troba
un paradís abandonat, aneu
a saber si ells són l’escriptor
molt més lliure que a estones
havia somiat ser de petit.
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Xavier Filella

La qüestió de la
identitat és, més
que mai, un procés
obert. Tan sols fa

uns anys, els teòrics de la
postmodernitat ens adver-
tien de l’emergència d’una
pluralitat de mons de vida
que venien a superar la
identitat monolítica de les
societats tradicionals. La
identitat postmoderna, as-
seguraven, ja no es perce-
bria com el resultat de la co-
herència i la continuïtat
existencial, sinó com el pro-
ducte de les particulars i
múltiples relacions de cada
individu. Les formulacions
cosmopolites han postulat
reiteradament una identi-
tat oberta, contraposada al
pretès tancament dels naci-
onalismes.

Les identitats nacionals, però,
i començant per les dels
Estats nació, continuen es-
tant profundament grava-
des en les maneres de pen-
sar contemporànies, com
ha explicat el sociòleg Mi-
chael Billig des de les pàgi-
nes de Nacionalisme banal
(Afers, 2006).

Així doncs, és ben opor-
tuna la reflexió que ens pro-
posen Gemma Sanginés i
Àngel Velasco, editors del

volum que recull les inter-
vencions dels participants
en les jornades de psicologia
i identitats nacionals que es
van desenvolupar l’any
2005 a la Universitat Inter-
nacional de Gandia.

Salvador Cardús presen-
ta un encertat text analític
que, malgrat ressaltar que
la identitat contemporània
obeeix a un procés constant
de transformació, ens re-
corda la insuficiència de la
noció de ciutadania com a
substitutiva d’un model de
pertinença que necessària-
ment ha de ser delimitat co-

munitàriament. Per la seva
banda, Gemma Sanginés i
Ferran Suay defensen pre-
cisament que la llengua no
és només un vehicle de co-
municació, sinó també un
signe d’identitat, mentre
Lluís Garcia Sevilla recorre
a l’etologia per examinar les
conflictives relacions entre
grups lingüístics.

Des d’una perspectiva no
gaire diferent, Quim Gi-
bert, que proposa una
aproximació al conflicte
identitari català, ens aler-
ta de la banalització del fet

català, mentre Rafael Cas-
telló analitza el perfil iden-
titari de catalans i valenci-
ans. Finalment, Ferran
Sáez Mateu examina l’ori-
gen del cosmopolitisme, un
parany que, fet i fet, ha
acabat esdevenint una co-
artada perfecta per acabar
amb la diversitat.

L’obra, doncs, ofereix
una actualitzada revisió
dels problemes identitaris,
amb la particularitat d’abas-
tar múltiples disciplines que
van des de la psicologia i la
sociologia fins a la lingüísti-
ca i l’etologia.

Sobre la identitat nacional:
encara un procés obert

Homenassos
d’‘Homo faber’
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Miquel-Lluís Muntané

Que la capital de Fran-
ça ha estat, de sem-
pre, una ciutat que ha

exercit una atracció pode-
rosa sobre els artistes i els
intel·lectuals catalans és
una d’aquelles afirmacions
que, de tan irrebatibles, no
reclamen més arguments.
Que els anys que van seguir
el Maig del 68 tampoc no
van ser uns anys qualsse-
vol, tampoc no requereix
insistir-hi gaire: els primers
70 van escampar, arreu del

món, una ventada de canvi
a cavall del Vaticà II, dels
moviments contra la Guer-
ra de Vietnam, dels hippies,
de la Revolució dels Clavells
a Portugal..., mentre, a casa
nostra, el règim franquista
caminava cap a la seva fi.

Aquest era el pols amb què
bategava París quan el pe-
riodista Xavier Garcia, que
aleshores tenia tot just
vint-i-tres anys, s’hi va ins-
tal·lar. Inquiet i tafaner,
apassionat per tota mena
d’estímuls –de l’art a la po-
lítica, de l’ecologia a la his-
tòria–, Garcia no es va li-
mitar a resseguir carrers,
museus i cafès, sinó que es
va fer el propòsit d’acos-
tar-se també a tanta gent
interessant que en aquell

moment hi habitava. I
aquest és el contingut del
llibre Empaitant gent a
París, un àlbum pel qual
desfilen persones de la talla
d’Apel·les Fenosa, Nina
Kandinsky, Michel Ragon,
Claude Roy, Luis Feito,
Joan Martínez Alier, Víctor
Mora, Teresa Rebull, Anto-
nio Saura... i, així, fins a un
total de vint-i-set.

Però allò que fa més
atractius aquests retrats
és el fet que cadascun és
com un collage que recull
no només el pensament
polític, filosòfic i estètic del
personatge, sinó també el
seu entorn, els seus trets
físics i psicològics, la seva
obra; el resultat són uns
perfils humans acolorits i
polièdrics, que ens acosten

per moments la flaire
d’aquella ciutat fascinant i
de l’ambient que s’hi respi-
rava en un temps potser
mitificat, però sens dubte
significatiu.

Amb una trentena llarga
d’anys transcorreguts,
aquestes converses, que
ara ens arriben des de la
memòria afinada de l’es-
criptor madur i experi-
mentat que és avui Xavier
Garcia, se’ns fan més pro-
fitoses que mai; i és que,
més enllà de qualsevol nos-
tàlgia, el nostre temps, sa-
turat de mediocritats, pot
rebre, com un beuratge to-
nificant, les veus d’unes
dones i uns homes que han
fet del coratge i la lucidesa
un signe distintiu.

Paisatge urbà amb figures

Àngel Velasco és un dels dos editors de l’assaig ‘Identitats’. RUTH MARIGOT
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