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Sembla que el futur del país estigui a les mans de l’atzar 

creador. El cas és que, acabi com acabi el procés iniciat, 

un nou cicle dominarà la vida política a Catalunya i a 

Espanya.

 

Fèlix Riera fa una reflexió crítica sobre el conflicte 

entre Catalunya i Espanya per establir-ne els factors 

centrals, que no són només polítics. El llibre recorre a 

personatges del món de la cultura, com Josep Pijoan, 

Joan Estelrich, Manuel Azaña, Jaume Vicens Vives 

o José Ortega y Gasset. També se serveix, de vegades, 

d’una pintura, o de paràboles i rondalles. Riera rescata, 

per exemple, l’apòleg que explicava Nelson Mandela: 

«El sol i el vent discuteixen sobre quin dels dos és el 

més fort. Trien una prova per decidir-ho: han de treure-li 

la manta a un viatger. El vent bufa amb totes les seves 

forces, però el viatger s’aferra a la manta i no la deixa 

anar. El sol, en canvi, es limita a enviar càlids rajos; 

el viatger comença obrint una mica la manta i al final la 

deixa anar». I es pregunta: just abans del salt endavant, 

serem encara a temps de resoldre les nostres 

diferències Catalunya endins i Catalunya enfora?

Una aportació diferent, que connecta la política 

amb la cultura, i la Catalunya d’avui amb la realitat 

del món global.
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preàmbul: la llegibilitat del nostre temps

Cada època té una forma diferent de llegir el seu temps, ad-
vertir els seus canvis i mostrar els seus reptes, ja que en cada 
època s’han donat maneres diferents de fer llegible el món i 
d’enfrontar-s’hi. És similar a mirar l’horitzó a través d’una 
ullera de llarga vista quan es pot fer mirant el mar directa-
ment. La raó és que no n’hi ha prou amb mirar-lo en tota 
l’extensió, en una panoràmica general, sinó que tenim la in-
clinació natural a voler descobrir fins als més mínims detalls 
o moviments que es puguin donar i, per a això, es necessiten 
instruments que augmentin el nostre camp de visió i que ho 
concentrin, ho enfoquin tot. Un dels instruments més per-
fectes que permeten la comprensió i augmenten la visió ha 
estat l’art, en general, i la literatura, en particular. L’escriptor 
francès Pascal Quignard, en l’assaig La imagen que nos falta, 
assenyala que «l’art busca alguna cosa que no és aquí». Busca 
el no visible, l’ocult, l’absent, allò que està entre nosaltres a 
l’espera de ser descobert.

Al segle xix i fins a principis del segle xx, el gènere de la 
novel·la va permetre als ciutadans, els que disposaven de cer-
ta educació i prou mitjans, endinsar-se en la comprensió del 
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que s’esdevenia al seu voltant, fent que el lector pogués ob-
servar a través del sensible, de la ullera de llarga vista, els
corrents de fons del seu temps. En totes aquestes novel·les,
encara avui, som capaços de captar el clima espiritual de
l’època en què van ser escrites. Sense aquestes obres no serí-
em capaços d’advertir i viure la marxa del romanticisme so-
bre l’Europa de principis del xix i del realisme en la meitat
del mateix segle. Sense Madame Bovary, escrita per Gustave
Flaubert el 1857, o Un heroi del nostre temps, escrita el 1840
per Mikhaïl Lermontov, no seria possible llegir aquesta èpo-
ca ni, més important encara, observar que per als homes del
seu temps la forma més eficaç d’enfrontar-se a la nova dona
que emergia era llegint Madame Bovary, i al nou home, nihi-
lista, a través de les aventures evocadores de Grigori Aleksàn-
drovitx Petxorin. Sense l’experiència que acumulaven a tra-
vés de la ficció, no era possible sensibilitzar la gent que la
seva realitat estava canviant. El lector o lectora només podia
prendre consciència en profunditat de les coses del seu
temps vivint-les primer a través de la ficció literària. Durant
la segona meitat del segle xx, el gènere literari que farà llegi-
ble el món és l’assaig. La irrupció d’un gènere que no només
buscava comprendre el que s’esdevenia al seu voltant sinó
posicionar-se sobre la manera d’enfrontar-nos als esdeveni-
ments que estaven definint el món. Es faria en trinxeres ide-
ològiques des de les quals combatre o defensar un ideal de
justícia. Ja no es tractava d’observar el món des de la torre
d’un castell, com ho fes Michel de Montaigne, a Saint Michel
de Montaigne, sinó a les barricades, en els fronts de guerra,
als debats de televisió i ràdio. Després de la barbàrie de la
Segona Guerra Mundial, els escriptors i intel·lectuals es van
abocar a reconstruir el camp dels ideals que havien quedat
devastats pel nazisme i el comunisme que encara tensarà el
món fins a la caiguda del Mur de Berlín a 1989. Autors com
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Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Guy Debord, Roland Bar-
thes, Albert Camus o Michel Foucault van ser uns quants 
dels intel·lectuals que van configurar la nostra forma ac-
tual de veure el món. El que havien destruït les armes ara 
seria reconstruït i transformat per les idees que s’apilaven en 
l’assaig.

A l’inici del segle xxi, tot sembla indicar que serà en la 
recuperació del conte tradicional on s’estengui la paràbola 
per mostrar de forma simple i directa la complexitat que ens 
envolta. La paràbola comunica amb claredat les preocupa-
cions dels ciutadans, les seves pors i esperances, tal vegada 
perquè el lector o oïdor ha d’enfrontar-se a un dilema mo-
ral. La paràbola, en la superfície, està dominada per una for-
ma simple i superficial, i, en profunditat, aconsegueix dialo-
gar amb el seu significat moral, filosòfic, transcendent. El 
caràcter curt del conte i la paràbola, davant de l’extens de la 
novel·la, i la manera simple i directa amb la qual tracten els 
afers més profunds de la condició humana, com en les ver-
sions de contes tradicionals dels germans Grimm o la parà-
bola de la caverna de Plató, permeten als seus autors més 
capacitat per explicar la realitat i la seva esfera moral, en 
comparació a d’altres gèneres literaris. L’origen oral, expli-
car històries vora el foc, el caràcter col·lectiu, ja que ens per-
tany a tots, i la universalitat, a pesar que van néixer en mit-
jans locals, han impregnat els contes tradicionals i les 
paràboles d’una modernitat que ens interpel·la per damunt 
d’altres gèneres literaris. Els defineix la brevetat, l’emotivitat, 
l’autoria difusa, la prevalença de la comunicació per damunt 
de l’estètica, l’anècdota enfront de l’abstracció, la història 
simple enfront del raonament complex, on el mal i el bé són 
fàcils de reconèixer. Els versicles que precedeixen la paràbo-
la del sembrador en el capítol 13 de Sant Mateu (Mt 13, 9-13) 
ens serviran per aconseguir comprendre la importància de la 
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paràbola en la nostra cultura, com a pont per aconseguir 
veure el secret, utilitzada ja com a guia en els evangelis de 
l’Antic i el Nou Testament:

 —Qui tingui orelles, que escolti.
Els deixebles s’acostaren i li van preguntar
—Per què els parles en paràboles?
Ell els respongué:
—A vosaltres, us és donat de conèixer els misteris del 

Regne del cel, però no a ells. Perquè al qui té, li donaran en-
cara més, i en tindrà a vessar, mentre que al qui no té, li pren-
dran fins allò que li queda. Per això els parlo en paràboles, 
perquè miren però no hi veuen, escolten però no hi senten ni 
comprenen.

La paràbola, per veure i sentir on abans hi havia foscor i 
silenci, si hi estem disposats. La paràbola mostra un món 
que, per la seva complexitat, no aconseguim comprendre. 

Totes dues formes literàries, el conte i la paràbola, a les 
quals podem sumar també les rondalles, emergeixen en la 
nostra cultura establint un storytelling, un relat fàcil i directe, 
on els fets que s’expliquen es valen de l’encantament i la se-
ducció per fer-nos comprendre el món que habitem. És com 
si el segle xxi necessités els contes i les paràboles per agitar 
l’educació moral, que hem anat deixant en mans d’altres, 
perquè puguem distingir els llops dels bens. Les paràboles, 
els contes, els aforismes i els proverbis, tots amb les seves 
metàfores, analogies, comparacions i símils, estan perme-
tent tornar a mirar una bona part de la societat moderna.

Tan poderós és l’art per convocar la comprensió del que 
ens envolta que, com assenyala l’historiador de l’art Gom-
brich, «no veiem el món com una imatge plana. Però curio-
sament, veiem un quadre com si fos el món». Les paràboles, 
amb les seves metàfores, no descobreixen el món en tres di-
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mensions, tal com el veiem, però tenen el poder de traduir 
en imatges suggestives el que no està a l’abast de poder ser 
vist. La millor manera de mirar la realitat és a través de la 
ullera de llarga vista/conte o la ullera de llarga vista/paràbo-
la, per descobrir els monstres marins que dominen la imagi-
nació, abans que actuïn i es facin reals.
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