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Arqueòleg, pale-
ontòleg, antropò-
leg, doctor en geo-
logia del Quater-
nari i en geografia
i història... Aques-
ta és una part re-

llevant de l’impressionant currícu-
lum del científic Eudald Carbonell i
Roura, nascut a Ribes de Freser (Ri-
pollès) l’any 1953. ¿Podríem afegir-
hi també la d’escriptor i pensador so-
cial i polític? Bé, segons el dicciona-
ri, és evident que sí. Però aleshores
cal preguntar-se què és exactament
El catalanisme evolutiu, el darrer lli-
bre signat per Eudald Carbonell i la
periodista Cinta Sanz i Bellmunt.

Només cal llegir la introducció
per saber que ens trobem davant
uns textos que transpiren aires
marcials i de libel polític, amb un

La refundació de Catalunya
vista per Eudald Carbonell

objectiu clar i molt concret: expli-
car-nos què caldria fer a Catalunya
per tirar endavant de manera òpti-
ma i situar-la universalment al ma-
pa. Eudald Carbonell pensa que cal
una refundació de Catalunya a tra-
vés del catalanisme evolutiu, un pla
estratègic clafit d’un serial de con-
ceptes invariablement saturadors:
interdependència (via progressista
i evolutiva en el camí de la planetit-
zació de l’espècie), formació inte-
gral, socialització de la revolució ci-
entificotècnica, interclassisme...

De vegades és un llibre que cau de
les mans per l’estil i la retòrica i, tan-
mateix, podríem estar d’acord amb
algunes de les idees o fórmules en-
grescadores que Eudald Carbonell
apunta amb el seu catalanisme evo-
lutiu integrador, ambiciós i no ex-
cloent. Per exemple, la idea que els

Nascut a Corduba (actu-
al Còrdova) l’any 4 aC,
Luci Anneu Sèneca va

marxar a estudiar a Roma i,
després de passar uns anys a
Egipte per problemes de salut
(25-31 dC), el seu retorn i èxit
com a advocat no van impedir
que estigués a punt de perdre
la vida l’any 37 per ordres de
l’emperador Cal·lígula, que el
va perdonar a causa de les po-
ques esperances de vida que li
donava; quatre anys després
va ser desterrat, acusat
d’adulteri per part de Valèria
Messal·lina, esposa de l’empe-
rador Claudi. Durant el seu
exili a Còrsega, Sèneca va es-
criure les tres Consolacions,
un dels cims del pensament
estoic.

L’any 49 va aconseguir el
perdó imperial i va tornar a Ro-
ma, on acabaria fent de precep-
tor d’un dels emperadors ro-
mans més devastadors, Neró, i
escriuria alguns dels seus dià-
legs més emblemàtics: De la
brevetat de la vida (54), De la vi-
da benaurada (58) i De la provi-
dència (63). De tots ells, potser
el més impressionant és el pri-
mer, en què Sèneca s’adreça a
Paulíiliaconsellaelrecésabso-
lut i la dedicació completa a la
vida intel·lectual, connectada a
la dimensió moral. I li demana
quehofacitanaviatcompugui:
“Quin neci oblit de la nostra
mortalitatnoésajornaralscin-
quanta o seixanta anys els bons
propòsitsicomençarlavidaallà
on pocs l’han duta?” Tot i la se-
vasalutfràgil,Sènecaviuriagai-
rebé setanta anys.✒
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Triple ració
de Sèneca

catalans som poble, però també es-
pècie, i fins i tot en la necessitat de
reformular la consciència catalana
per repensar-nos. D’altres són una
mica més discutibles, com és el cas
de la ciència i la tecnologia socialit-
zada, d’entendre-la i viure-la com a
compromís social. ¿No som nosal-
tres mateixos, els seus instru-
ments? Potser caldria anar més a
fons i qüestionar si l’ésser humà és
tan sols necessari, si cal la seva ani-
hiladora existència en un món fu-
tur, cosa que Carbonell dóna per
descomptat. Qui sap si és l’hora de
donar una oportunitat a la natura i
altres espècies.

Segons el meu parer, el millor de
l’assaig de l’autor d’El sexe social i
La consciència que crema és la part
dels processos històrics, la que va
del catalanisme polític al catalanis-
me social, relatats de manera breu,
brillant i entenedora. També hi ha
una pregunta de caire social que em
sembla d’importància cabdal: com
pot ser que a Catalunya hi hagi sec-
tors que no se sentin integrats al fet
nacional després de trenta anys de
democràcia? Quins són els punts en
què hem fallat?

Per Eudald Carbonell els catalans
no ens trobem en una fase evoluci-
onada, i estem reconstruint sobre el
fracàs; per tant, és fàcil pensar que
ens hi abocarem de nou, tard o d’ho-
ra, inevitablement, si no refundem
el catalanisme d’esquerres. S’ha
de..., s’ha de... Sí, d’acord, però qui?
Tots! Entesos, però de quina mane-
ra? Com desmuntem l’engranatge
granític i en fem un de nou? Com?!
¿No es respira també aquí l’aire in-
cert d’una metafísica romàntica i
ideològica, justament contra el que
lluita el mateix Carbonell?

No hi ha dubte de les bones in-
tencions i la passió sincera de l’au-
tor, però és un llibret del qual és fa-
cilíssim desconnectar, per la seva
atmosfera de pamflet pesant i re-
petitiu, de bona fe i credulitat,
d’un bonisme sense mala llet. Tinc
la sensació que amb aquest tipus
de llibrets passa que passen, que
sol llegir-los qui hi està, més o
menys, d’acord; però per ser útils
caldria que proporcionessin l’estí-
mul i l’interès d’esperits més aviat
contrariats.✒
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Sándor Márai, un dels grans es-
criptors europeus del segle XX,

va publicar per primera vegada L’he-
rència d’Eszter l’any 1939, poc abans
de celebrar el seu 40è aniversari i nou
anys abans d’exiliar-se a Suïssa. Pre-
nent com a punt de partida que “els
amors infeliços no s’acaben mai”,
l’autor de L’amant de Bolzano i La do-
na justa construeix una novel·la im-
pecable sobre la monotonia i la rup-
tura d’aquesta monotonia gràcies a la
possibilitat de tornar a estimar.
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La publicació de La llei del mirall,
de Yoshinori Noguchi, es va

convertir en un fenomen de boca-
orella que ha aconseguit exhaurir
cinc edicions en pocs mesos. Els ci-
rerers al desembre, d’Ariel A. Alma-
da, recull l’esperit del llibre de No-
guchi presentant una nova història
de creixement personal ambientada
al Japó i que vol demostrar que a tra-
vés de la humilitat, la perseverança i
la fe en un mateix podem superar to-
ta mena d’obstacles.
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La col·lecció Tast de clàssics pre-
senta una antologia d’Ausiàs

March amb les versions originals
dels poemes i la reescriptura actual
que n’ha fet Josep Piera. Així, “Veles
e vents han mos desigs complir / fa-
ent camins dubtosos per la mar” es
converteix en “Veles i vents compli-
ran els desigs, / fent perillosos ca-
mins per la mar”. La selecció de Pi-
era passa per quinze dels textos es-
sencials d’un dels poetes europeus
més destacats del segle XV.
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