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Quan el 1970 va 
fundar-se la re-
vista Recerques, 
el seu subtítol ja 
explicitava quins 
havien de ser els 
seus interessos: 

història, economia, cultura. En 
aquest últim camp, calia aspirar a 
emmirallar-se en la nostra millor 
historiografia cultural: la de Jordi 
Rubió. Però l’apostolat de Joaquim 
Molas, un dels cinc cofundadors, no 
va convèncer uns deixebles que pre-
feriren decantar-se per camins de 
vegades més a la moda i gairebé 
sempre més còmodes que no la can-
sada erudició. Dels moletes, Joan-
Lluís Marfany en va ser l’excepció 
i, de Liverpool estant, ha impactat 
successivament en les tranquil·les 
aigües de la historiografia local amb 
cada nou llibre. 

La polèmica és inherent al treball 
de Marfany. Després d’estudis deci-
sius sobre el Modernisme, el catala-
nisme o la llengua, s’ha submergit 
en els anys de la Renaixença amb un 
primer volum del díptic amb què 

Pàtria catalana, 
nació espanyola 

HISTORIADOR, 
CRÍTIC LITERARI I 
PROFESSOR A LA 
UNIVERSITAT DE 
LIVERPOOL, JOAN-
LLUÍS MARFANY 
(BARCELONA, 1943) 
HA PUBLICAT 
ASSAJOS COM 
‘ASPECTES DEL 
MODERNISME’ 
(1976) I ‘LA 
LLENGUA 
MALTRACTADA’ 
(2001)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL pretén revisar apriorismes i, sobre-
tot, un relat dominant positivista i 
teleològic. La referència a la immer-
sió no és casual. Com en tots els seus 
llibres previs, el canemàs crític és 
abassegador. La contundència ar-
gumental es reforça amb desenes 
d’exemples que, malgrat l’excel·lent 
prosa de l’autor, allarguen el volum 
fins a les gairebé mil pàgines. A pilo-
ta passada, potser l’eliminació d’al-
guns casos concrets o de la llarga di-
gressió sobre el provincialisme hau-
ria pogut alleugerir el volum final 
sense qüestionar el fet que estem 
davant la millor història del XIX ca-
talà des de la que va publicar Josep 
Fontana el 1989. 

L’invent de la Renaixença  
Ja des del títol, Marfany mostra les 
seves cartes: després de la Guerra de 
la Independència, la burgesia cata-
lana va apostar decididament per la 
construcció d’una nació espanyola 
moderna, mentre simultàniament 
cultivava un regionalisme català 
complementari i subordinat al pri-
mer objectiu. “Com més espanyola 
esdevenia aquesta burgesia, més ca-
talana se sentia”, en un procés comú 
a molts altres països, on la identitat 
local servia per reforçar l’estat na-
ció naixent. 

La particularitat raïa, més aviat, 
en el protagonisme català, en la seva 
aposta per un model concret i en el 
seu fracàs parcial. La moderna iden-
titat espanyola impulsada des de Ca-
talunya sorgia estretament vincula-
da al liberalisme com a ideologia, al 
desenvolupament industrial i la cre-
ació d’un mercat interior a través del 
prohibicionisme primer i del pro-
teccionisme després com a model 
econòmic, i a la invenció d’un marc 
cultural nacional únic a partir de la 

integració de la diversitat. “Els bur-
gesos catalans sabien molt bé que la 
nació no es dona, sinó que s’ha de fer, 
i que la imbricació d’interessos i de 
funcions econòmiques era la via 
d’integració més poderosa i eficaç 
dels diversos elements heterogenis 
que n’havien de compondre el «con-
junt harmònic»”. En altres paraules, 
també hi havia projecte més enllà 
del simplificador aranzel. 

Però aquest model topava amb 
els sectors dominants de la políti-
ca espanyola. L’anticastellanisme 
dels catalans tenia la seva torna en 
la catalanofòbia respecte a un pro-
jecte per a Espanya que es veia mas-
sa lligat a uns interessos particulars 
i amb uns protagonistes massa pa-
gats de la seva diferència. Per a 
Marfany, la paradoxa és la coinci-
dència en veure agendes ocultes en 
aquesta burgesia catalana decimo-
nònica, tant per part dels polítics 
espanyols d’aleshores com per part 
de la historiografia nacionalista ca-
talana d’avui. 

El record de les glòries passades, 
el trasllat de les despulles d’Antoni 
de Capmany o la reinstauració dels 
Jocs Florals no cercaven cap “renai-
xença”, sinó reforçar un regionalis-
me ornamental, superficial i diglòs-
sic, subordinat al nacionalisme es-
panyol en construcció. La tesi, es-
bossada ja en treballs previs com els 
de Josep Maria Fradera, suposa un 
autèntic torpede a una línia d’inter-
pretació que Marfany qualifica de 
“criptoaustriacisme”, tot defensant 
que les nacions, contingents per de-
finició, no són immanents, ni ina-
movibles. Però, amb la mateixa con-
tundència, el seu fracàs interpel·la 
una nació espanyola més catalana 
del que l’al·lèrgia a la diferència li 
permet sovint reconèixer.✒
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El Partit dels Pan-
teres Negres va ser 
el primer movi-
ment d’autode-
fensa creat per mi-
litants negres als 
Estats Units, en 

un moment, el 1966, en què semblava 
que la lluita pels drets civils havia 
mort amb els cadàvers dels germans 
Kennedy. No va néixer estrictament 
al Sud, sinó a Oakland, Califòrnia, co-
sa que potser no és tan difícil d’expli-
car. Molts negres havien emigrat de 
les condicions de marginació i pobre-
sa del sud i intentaven cercar-se la vi-
da en llocs menys hostils, i Califòrnia 
semblava el lloc ideal. Però les prime-
res generacions es trobaren amb no-
ves formes de marginació i pobresa, 
i decidiren tirar pel dret i enfrontar-

De la lluita pels drets civils a l’acció directa
s’hi d’una manera més directa. L’oc-
tubre de 1966, Huey P. Newton i 
Bobby Seale fundaren el Partit dels 
Panteres Negres per a l’Autodefensa, 
i tots dos es feren famosos en una fo-
to en què se’ls veu armats, un amb una 
escopeta i l’altre amb un Colt 45.  

El programa dels Panteres Negres 
ve reproduït a la novel·la Panther de 
Melvin Van Peebles, i és tot un 
programa social, en què es 
reclama, entre altres co-
ses, “terra, pa, habitatge, 
educació, roba, justícia 
i pau”. De fet, una de les 
primeres tasques que 
va emprendre el partit 
va ser la de crear patru-
lles armades que vigiles-
sin el comportament bru-
tal de la policia, i també fun-

cal. Publicà la seva primera novel·la 
als 24 anys, i el 1971 es faria famós amb 
la pel·lícula Sweet Sweetback’s Baad-
dasssss Song, que sembla el títol d’un 
rap i que inaugurà el gènere del blax-
ploitation, en què sota l’excusa de la 
denúncia social es presentaven els as-
pectes més sòrdids, violents i sexuals 
del món negre urbà, i que donà obres 
com Shaft o Super fly, sempre amb 
bandes sonores extraordinàries (Isa-
ac Hayes en el primer cas i Curtis 
Mayfield en el segon). Panther, apare-
guda el 1994 i portada al cinema pel 
fill de Van Peebles, Mario, defuig mo-
ralismes i maniqueismes i ens retrata 
un moment en què es tractava de llui-
tar o morir, i en què els moviments de 
resistència urbana encara no entra-
ven directament en la categoria de 
terrorisme.✒
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dar programes socials, com el d’Es-
morzar Gratis per als Nens. Natural-
ment, aquest programa d’acció direc-
ta els creà l’enemistat d’Edgar Hoo-
ver, etern director de l’FBI, que va dir 
que es tractava de “l’amenaça més 
greu a la seguretat del país”, i que creà 
un programa anomenat Cointelpro, 
destinat a la infiltració, vigilància i set-

ge policial als seus militants. 
Tot això és el que ens re-
lata Melvin Van Peebles 

en aquesta novel·la 
plena de vida, energia, 
ritme trepidant i dià-
legs tallants. El ma-
teix Van Peebles, 
nascut a Chicago el 

1932, va ser coetani del 
moviment i fill d’una 

època de militància radi-


