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Assaig general - Pensament en procés

PRESENTACIÓ

Una cultura sense assaig, sense pensament, no pot ser una cultura plena. Sense l’assaig, sense 
el pensament crític, una cultura, una literatura, no poden desenvolupar-se en el nostre complex 
món contemporani, ni dialogar amb les altres cultures del món, amb les altres literatures del 
món. I no hi ha dubte que la cultura catalana ha patit, pateix, un gran dèficit d’assaig. A 
diferència de la novel·la, la poesia o el teatre, l’assaig, potser per la seva mateixa forma oberta 
i crítica, ha estat, probablement, en el camp literari, el gènere més maltractat de la cultura 
catalana. Certament, els llargs períodes històrics de dictadures i de censures no han ajudat al 
lliure desenvolupament del pensament científic i humanístic, ni a la discussió intel·lectual 
franca i audaç, ni a l’intercanvi i al debat obert entre les diferents idees. Però el temps dels 
dogmes polítics, socials, econòmics o culturals ha passat. Vivim temps d’incerteses i, més que 
mai, cal pensar el present, des de la raó crítica i el pensament científic, però també des de la 
temptativa, des del dubte, des de la llibertat d’esperit que proposa l’assaig. Davant dels múltiples 
fonamentalismes que ens envolten, en diversa mesura, religiosos, polítics, econòmics, culturals 
o científics, res millor que l’heretgia, l’heterodòxia, de l’assaig.

És per això que quan, la primavera del 2008, en Jordi Martí ens va proposar, des de l’Institut 
de Cultura de Barcelona, la possibilitat de pensar un esdeveniment cultural que, a semblança 
de la setmana dedicada a la poesia, o a la novel·la negra, que se celebren anualment amb 
bona acollida de públic i considerable ressò als mitjans de comunicació, pogués estar dedicat 
a l’assaig, a la promoció de l’assaig, de seguida ens va semblar que sí, que valia la pena de 
pensar-hi. Després de nombroses reunions i de diverses discussions en el propi grup de treball, 
finalment, un equip de direcció format per Joana Masó, Arnau Pons i jo mateix, vàrem proposar 
el programa d’aquest nou esdeveniment, amb el nom d’«Assaig general. Pensament en procés», 
que es va celebrar, en la seva primera edició, del 16 al 20 de febrer de 2009 a La Capella, del 
carrer de l’Hospital de Barcelona.

Així mateix, posteriorment, al llarg del mes de març, hi va haver unes sessions a la Biblioteca 
Jaume Fuster dedicades a la relectura i la revisió de l’obra de Joan Fuster, Maurici Serrahima, 
Palau i Fabre, Maria-Mercè Marçal i Gabriel Ferrater, tot destacant la seva actualitat. 
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Tal com s’indicava al programa imprès, recollint l’herència cultural en una interrogació 

contemporània, «Assaig general» malda per recuperar l’obertura interdisciplinària i la plasti-
citat formal de l’assaig. A partir d’una posada en escena de ponències i debats, vol reprendre la 
urgència de la reflexió i el caràcter inacabat del pensament, que també es qüestiona per mitjà 
de noves formes: cinema, música, pintura, dansa, teatre... 

Ara, gràcies a la invitació de la redacció de L’Espill, i especialment de Gustau Muñoz i de 
Simona Škrabec, i a la gentilesa de l’icub i dels autors, oferim als lectors una selecció dels textos 
d’algunes de les intervencions més remarcables que van tenir lloc en «Assaig general».

El programa l’havia d’inaugurar Xavier Rubert de Ventós, que finalment no hi va poder 
assistir. És per això que la primera intervenció la va fer Antoni Mora, de qui recollim la seva 
ponència d’obertura «La llengua de l’assaig». En aquesta primera sessió també van participar-
hi Simona Škrabec, de qui presentem la seva aportació, i Eloy Fernández-Porta. Centrada en 
la discussió sobre la relació del pensament de Heidegger i el nazisme, la sessió dedicada a «La 
violència del pensament», presentada per Arnau Pons, que comptà amb la ponència d’Em-
manuel Faye i la conversa amb Manuel Carbonell i Joan Ramon Resina –els textos dels quals 
publiquem íntegrament– va ser una de les més concorregudes i polèmiques. Sobre «L’assaig 
expandit: art, arxiu i literatura», va parlar Miguel Morey, que després dialogà amb Perejau-
me, Pedro G. Romero, Carme Pardo i Cristina Masanés, de qui donem a conèixer les seves 
reflexions. «L’assaig sobre la imatge» ens va permetre de conèixer el pensament de Catherine 
Malabou, que conversà amb Érik Bullot, Domènec Font i Chantal Maillard. Publiquem la 
traducció de la intervenció de Catherine Malabou, juntament amb la presentació de Joana 
Masó. Finalment, es va abordar el paper fonamental de l’editor com a intermediari entre 
l’autor i el lector. Amb una intervenció d’Antoni Martí i una conversa amb Josep Cots, Fran-
cesc Foguet, Montse Ingla, Vicent Olmos i Joan Tarrida, moderada per Manuel Molins. No 
cal dir que el debat és obert. L’assaig és obert. Com Jacques Rancière, desitgem un espectador 
emancipat, un lector emancipat.

Manuel Guerrero 


