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e llegit amb aten-
ció creixent la

magnífica novel·la de
Pilar Rahola Rosa de
cendra.
Estem a davant d’una

magnífica lliçó d’història, rigorosa i al-
hora amb una trama ameníssima. Els
qui escrivim sabem com és de difícil
conjuminar totes dues coses. És doncs
una novel·la apassionant i alhora un vi-
víssim retrat de l’època.

Fa l’efecte com si la Rahola, ultra lli-
bres i papers d’història, s’hagués sub-
mergit en les revistes i diaris de l’època,
per la vivor de les descripcions. A més,
no hi ha dubte que hi ha una memòria
familiar que m’és molt propera perquè
jo sentia, sobretot del meu pare, anèc-
dotes inacabables. Recordo perfecta-
ment uns versets sobre el marit d’Isa-
bel II –diferent al que hi fa constar la
Rahola– que no goso reproduir.

Aquest és un llibre que és un plaer
de llegir. El tinc tot subratllat. I em fa la
impressió que els conflictes amb Cata-
lunya a principis del segle XX s’assem-
blen molt als actuals. De vegades dei-

xava de llegir per preguntar-me, està
parlant d’aleshores o d’ara mateix? I
em fa tot l’efecte que l’autora ha sub-
ratllat aquesta semblança. Per exem-
ple, quan Lerroux diu: “El catalanismo
es el hijo degenerado de un contubernio
monstruoso.” O quan l’Albert diu:
“–Prou, papà, prou de demanar almoi-
na a Espanya. Som un poble antic i dig-
ne, i ens volen sempre agenollats, serfs
del seu imperi. I què ens donen quan
ens portem bé? Només quatre engru-
nes, papà, només quatre engrunes,
mentre ens sagnen les entranyes. És
l’hora d’alçar-nos i mirar-los de cara!”
Magnífica Rahola!

O, encara Maura, dient amb ràbia
que el catalanisme és “la enfermedad
nerviosa” de Catalunya. Em pregunto si
aquest paral·lelisme tan evident ens ha
de servir d’estímul o de resignació. Per-
què per una banda et dius: ja sé com
són i què volen, i com sap Castella ser
inflexible amb les seves colònies (tot i
que n’ha perdut un grapat), i per l’altra
et dius: caram, ensopegarem de nou en
la mateixa pedra?

No deixeu de llegir-lo. És esplèndid.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

‘Rosa de
cendra’

Estem a davant d’una
magnífica lliçó d’història,
rigorosa i amb una trama
ameníssima. És un llibre que
és un plaer de llegir

m faig pesat, ja ho sé, però és
que no m’escolten. Escric això
ahir, Primer de Maig, després de

llegir l’entrevista que Sergi Picazo ha
fet a Camil Ros, secretari general de la
UGT, al digital Crític. D’entrada m’as-
sabento que tot i els cognoms en apa-
rença catalaníssims de l’entrevistat
–Ros i Duran–, el seu avi patern va ve-
nir a Catalunya procedent de Múrcia,
i, el matern, de l’Aragó. La immigració
de principi del XX, ràpidament catala-
nitzada. L’avi Ros devia descendir dels
catalans amb què Jaume I va poblar
Múrcia abans de cedir aquell regne a
Alfons X de Castella, el seu gendre. No
ho sé: massa vegades t’imagines coses
que després són desmentides per la
realitat, i potser l’itinerari de la famí-
lia Ros obeeix a altres motivacions.
L’entrevista també em fa saber que als
anys noranta Camil Ros havia militat
de forma activa a ERC i havia natural-
ment abraçat l’ideari independentista
de la formació. Sembla que l’indepen-
dentisme encara impregna el secretari
general de la UGT. Només que... “Per
desgràcia, l’independentisme ha prio-
ritzat massa l’eix nacional buit de con-

E

tingut social... Ha prioritzat des dels
anys setanta l’eix llengua-cultura-inde-
pendència. Ara, en realitat, el debat
segueix igual. Segueixen dient primer
la independència i de la resta ja en
parlarem després. Això segueix tan-
cant portes. L’independentisme hau-
ria de tenir una visió global de país. Hi
ha organitzacions culturals, hi ha par-
tits polítics, però també hi ha organit-
zacions sindicals, veïnals o socials.”

Podríem demanar a Camil Ros que
des del seu càrrec corregís el dèficit de
“contingut social” de l’independentis-
me operant-hi des de dins, però la seva
observació és inqüestionable. Només

amb l’“eix nacional” no farem la inde-
pendència. Quan la patronal es decla-
ra “unionista”, tendim a menystenir-
la, de vegades irresponsablement per-
què tot suma i no sobra ningú. No po-
dem prescindir dels sindicats i els seus
afiliats, que són sempre la garantia
d’èxit de qualsevol mobilització. Camil
Ros parla d’“emprenyada” dels treba-
lladors, i no descarta una vaga general
“amb fort contingut social”. Una vaga
general amb l’estelada?, es preguntava
Francesc-Marc Álvaro ahir a La Van-
guardia. Una “emprenyada” sobrevola
Europa i el món. Trump i Le Pen se
l’han feta seva. Els treballadors i joves
“emprenyats” voten l’antisistema, ni
que sigui d’extremadreta, com a forma
de protesta. El moviment independen-
tista, que no té res de reaccionari i que
també és el símptoma de malestar, no
hauria d’acollir amb més decisió el dis-
gust proletari? No com a tàctica per
sumar adhesions sinó des del conven-
ciment que una Catalunya sobirana
contribuirà amb més eficàcia a supe-
rar incomoditats i integrar les altres
immigracions, del XX i el XXI. No
m’escolten...

“Sense
comptar-hi i només
amb l’“eix nacional”
no l’aconseguirem

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Sindicats i independència

La vinyeta
Fer


