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La polifonia
necessària

Tret d’algunes excepcions interessants
però disperses, feia temps que els
Països Catalans no tenien qui els pen-
sara seriosament. I és un problema: la
manca de reflexió elaborada i seriosa
fa que els projectes es vagen pansint i
que no en queden més que interessa-
des caricatures fetes pels seus opo-
nents que, almenys en aquest cas, hi
han dedicat molta més saliva i tinta
que no els seus hipotètics defensors. I
és que com que la cosa, de moment,
no sembla estar a tocar de la mà ni
avançar sense deturador, pensar els
Països Catalans avui esdevé un terreny
fangós i incòmode en el que pocs
gosen endinsar-s’hi.

És, per tant, valenta i necessària l’a-
posta del PSM, de la mà de Damià
Pons de recollir en un volum quaranta
articles que tracten sobre diversos
aspectes relacionats amb l’articulació
dels Països Catalans —el concepte de
nació, l’espai cultural, el paper de la
llengua, l’articulació econòmica, el
model social. El fil conductor és la
voluntat de reflexionar sobre quin lloc
tenen els Països Catalans avui, i fer-ho
defugint perspectives apologètiques o
negacionistes que sovint resulten exces-
sivament simplificadores i que rara-
ment proven de retre comptes amb la
realitat. Bona part dels textos del llibre
recullen, volent-ho o no, i amb major o
menor fortuna, el guant llançat per
Fuster quan deia que la nació catalana
«és massa complicada per ser comme-
morada l’11 de setembre». 

Ja des del pròleg —i el títol— es
deixa clara la voluntat del volum: els
Països Catalans, més enllà de projec-
tes polítics concrets, són quelcom tan-
gible que, en benefici propi, cal pen-
sar i repensar. La col·lectivitat definida
bàsicament —essencialment, hauríem
de dir?— per una llengua i unes arrels
històriques comunes sobreviu, per bé
que amb dificultats, els seus «il·lusos
enterradors», i és tasca prioritària la
de projectar-la cap al futur. La qüestió
és com fer-ho, i això és, precisament,
el que es proposa el volum. 

I el resultat és, com en quasi tots
aquests volums col·lectius, desigual. Hi
trobarem articles molt suggeridors,
aportacions interessants i útils, i anàli-
sis descarnades però impecables de la
realitat. Però també d’altres que sem-
blen surar en una dimensió paral·lela i
que no sabem ben bé què hi fan, allà.
O d’altres encara que aprofiten l’avi-

nentesa per lliurar batalles i batalletes
particulars que ben poc tenen a veure
amb el propòsit de l’obra. La diversitat
temàtica, d’estil, d’orientacions i certa-
ment també de qualitat dels articles és
tan gran que resulta gairebé impossi-
ble sintetitzar-ne el contingut o oferir-ne
una interpretació general. 

Entre els autors, hi trobem noms tan
variats com Joan Francesc Mira, Agustí
Colomines, Vicent Partal, Josep Gifreu,
Miquel Sellarés, Vicenç Villatoro, Ferran
Requejo, Enric Morera, Eduard Voltas,
Arcadi Oliveres, Joan Amer o Ramon
Tremosa. I cadascun d’ells aporta la
pròpia perspectiva i àmbit temàtic.

Diria, tanmateix, que en aquest
magma, a banda dels assumptes espe-
cíficament mallorquins, o balears, hi
sobresurten dos àmbits de reflexió
especialment rellevants: d’una banda,

la reflexió general sobre la nació, el
seu lloc en l’actual context històric i
com hem de concebre la nostra
nació, si és que en tenim o en volem
tindre. I d’una altra, les anàlisis con-
cretes sobre les possibilitats d’articu-
lació dels Països Catalans en diversos
àmbits específics (econòmic, mediàtic
o de la indústria de la comunicació,
la literatura). 

El primer àmbit, encapçalat per les
aportacions de Mira, Agustí Colomines,
Josep M. Llompart, Cardús, Isidor Marí
o Aracadi Oliveres, entre d’altres,
aporta elements molt interessants per
pensar-nos com a col·lectivitat nacio-
nal en un context històric que poc té a
veure amb els de les dècades en què
s’elaborà el corpus doctrinal del
nacionalisme català. Quin paper té la
nació com a font d’identificació en el
marc de la globalització? Com es rela-
ciona el projecte nacional dels Països
Catalans amb l’actual context europeu
i espanyol? Quin és, o hauria de ser,
aquest projecte nacional atenent al
balanç dels darrers quaranta anys de
projecte nacionalista? Com afrontem
els nous reptes derivats de la globa-
lització i les noves maneres d’entendre
la pluralitat identitària?

L’altre àmbit, en el qual podríem des-
tacar les aportacions d’Eduard Voltas,
Vicent Partal, Ramon Tremosa o Sebas-
tià Alzamora té menor càrrega teòrica
però aporta de manera sintètica i
polifònica algunes reflexions, pragmà-
tiques, sobre les possibilitats i poten-
cials reals d’articulació d’una comuni-
tat cultural i nacional que abaste el
conjunt dels nostres territoris. I és pro-
bablement aquest pragmatisme i refle-
xió concreta una de les mancances
més destacades dels projectes culturals
i polítics que tenen, en major o menor
grau, els Països Catalans com a marc
de referència. 

Per acabar, un apunt ineludible: no
deu ser casualitat que aquesta empre-
sa, de pensar de nou els Països
Catalans, provinga d’allò que en
diuen «la perifèria». És des d’ací que
la necessitat d’articular-nos es fa més
palesa, per bé que el dèficit de reflexió
sobre aquesta qüestió del catalanisme
«catalunyés» constituesca una
imprudència temerària per al futur de
la nostra cultura. 
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