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arallegim

Publicada ara fa
mig segle, la pri-
mera part de les
memòries del pe-
riodista i polític
liberal Claudi
Ametlla no era

–no és– un llibre qualsevol. Les lec-
tures privades prèvies ja anticipa-
ven una rellevància que, sorpre-
nentment, la censura franquista no
va saber veure, cosa que en va per-
metre la publicació. Escaldats,
menys sort van tenir els altres dos
volums, apareguts ja pòstumament.

Claudi Ametlla (Sarral, 1883 -
Barcelona, 1968) era una figura
clau i venerable de l’oposició de-
mocràtica. El 1948, en tornar de
l’exili, es va convertir amb natura-
litat en una mena de gran patriarca
del catalanisme. A la seva experi-
ència s’hi sumava una rara capaci-
tat per aplegar tot l’espectre polí-
tic –a excepció dels comunistes–,

Petita història
del catalanisme

com ho demostra la presidència del
Comitè de Coordinació de les For-
ces Clandestines de Catalunya, co-
negut com a Comitè Ametlla, a ini-
cis dels cinquanta.

Una consciència política
Sota l’aparença d’un llibre de re-
cords, Memòries polítiques és una
crònica dels primers anys del cata-
lanisme polític, entès com una esco-
la de civisme: “El catalanisme ha es-
tat i és superació, tolerància i in-
tel·ligència”. En aquest sentit, no és
estrany que Albert Manent, col·la-
borador durant un temps del mateix
Ametlla, acostumés a regalar-lo als
seus deixebles; i que avui formi part
d’aquesta nova Biblioteca del Cata-
lanisme, represa i alhora ampliació
d’aquell projecte emblemàtic de
Clàssics del Nacionalisme Català de
La Magrana.

Les memòries s’obren amb una
sèrie de retrats pretesament costu-

Escrita en plena Segona
Guerra Mundial –entre
el 1943 i el 1944–, La re-

bel·lió dels animals, de George
Orwell (1903–1950), és una
faula que explica, per mitjà de
la sàtira al·legòrica, els perills
del totalitarisme. Els perso-
natges que capitanegen la re-
volució a la granja del senyor
Jones són dos porcs, Bolade-
neu i Napoleó. Ben aviat les di-
ferències ideològiques entre
l’un i l’altre fan que el segon
–el més ambiciós de tots, cari-
catura de Ióssif Stalin– acabi
amb el seu contrincant. Allò
que en un primer moment ha-
via de ser una revolta que dig-
nifiqués el bestiar acaba amb
la imposició d’una dictadura
que vol mantenir els súbdits
sotmesos al preu que sigui.
Les consignes inicials dels re-
voltats, que volien acabar amb
la injustícia dels propietaris i
clamaven per la solidaritat
fraternal (“Tot allò que vagi
sobre quatre potes o tingui
ales és un amic”), deriven cap
als privilegis de la casta domi-
nant, els porcs: “Tots els ani-
mals són iguals, però alguns
animals són més iguals que
d’altres”.

George Orwell és un dels
escriptors britànics més po-
pulars de la primera meitat
del segle XX. Entre les seves
novel·les destaca, a més de La
rebel·lió dels animals, la disto-
pia 1984, publicada l’any 1948.
Entre la seva producció assa-
gística hi ha títols tan signifi-
catius com Homenatge a Cata-
lunya i Dies a Birmània. ✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

La democràcia
dels porcs

mistes centrats al seu poble natal,
on en realitat l’autor desplega un
excel·lent resum sociològic, econò-
mic i polític de la Catalunya del
XIX, i del sorgiment d’una consci-
ència política. Davant d’un Estat
sentit com aliè i d’una dèbil nacio-
nalització, tres institucions imper-
fectes sacsejarien un immobilisme
atàvic: l’escola (“bé o malament, els
va ensenyar a llegir”), la premsa (ar-
ran de les guerres colonials i inter-
nacionals) i la política dinàstica
(amb l’obligada parafernàlia pseu-
dodemocràtica).

Durant el primer terç de segle
XX, amb Solidaritat Catalana pri-
mer i la Lliga de Prat de la Riba i
Cambó després, el catalanisme po-
lític aconseguia els seus primers
èxits polítics i institucionals. La
consolidació coincidia amb una ge-
neració especialment dotada, on so-
bresortien grans figures del perio-
disme i la política, tractats i retra-
tats amb intel·ligència per Ametlla
(Rovira i Virgili, etc). El catalanis-
me, però, estava lluny de ser hege-
mònic i tampoc no es lliurarà de ba-
ralles internes, ni d’opositors ex-
terns i contundents com el lerrou-
xisme i l’anarquisme. Al·lèrgic als
extremismes i a la retòrica, Amet-
lla també criticarà el cofoisme de
cert catalanisme cridaner, en la lí-
nia del seu amic Amadeu Hurtado.
Tot plegat té com a punt d’inflexió
el 1917 –data final i no casual del vo-
lum—, quan coincideix el final de la
Guerra Gran amb la integració de la
Lliga en el govern de la monarquia.
Per l’autor, un error que esguerrava
una trajectòria brillant i justificava
la futura escissió d’Acció Catalana,
d’on va ser destacat element.

Com destaca Xavier Pla al pròleg
d’aquesta nova edició: “Ideològica-
ment, Ametlla representava un sec-
tor del catalanisme radical, però
moderat; republicà, però allunyat
de la demagògia verbalista; liberal,
però no conservador, que encaixa-
va amb dificultats en una societat
que, cada dia més, tendia als ex-
trems”. En aquest sentit, aquestes
Memòries polítiques no és només
una crònica del passat, sinó un po-
sicionament polític públic respec-
te del present i futur immediats del
catalanisme polític.✒
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Josep Franco s’ha encarregat de
la traducció del gallec al català de

No hi ha nit tan llarga, d’Agustín
Fernández Paz. La novel·la, que va
aparèixer a Xerais el 2011, explica el
retorn del personatge principal, Ga-
briel Lamas, al poble on va néixer,
amb motiu de la mort de la seva ma-
re. L’home descobrirà que les ferides
encara són tan doloroses com quan
van ha haver de fugir-ne, el 1970. El
llibre passa comptes amb les últimes
dècades d’història del país.

No hi ha nit
tan llarga
AGUSTÍN F. PAZ
Bromera
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Hugo Chávez (1954-2013), que
fins a la seva mort va ser un dels

presidents de Veneçuela més con-
trovertits i, alhora, estimats, se’ns
presenta així: “La matinada en què
jo vaig néixer, Fidel Castro pensava
fugir de la presó Model de l’illa de Pi-
nos. Passaven moltes coses al món.
Ens trobàvem al bell mig del segle
XX”. Ignacio Ramonet, semiòleg i di-
rector de Le Monde Diplomatique,
en construeix un retrat ambiciós al
llarg d’una sèrie d’entrevistes a fons.

Hugo Chávez.
Primera vida
IGNACIO RAMONET
Debate
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El Pep s’agafa molt malament
que el pare i la mare decideixin

marxar de la ciutat per anar a viure
a pagès. Un cop són a la nova casa, i
després d’unes setmanes en què in-
tenta boicotejar els plans familiars,
el Pep fa un amic i descobreix la
Font, una petita vall que converti-
rà en el seu refugi. Amb La vergo-
nyosa excusa de la hiena, la palafru-
gellenca Maria Àngels Juanmiquel
ha guanyat l’última edició del premi
Vaixell de Vapor.

La vergonyosa
excusa de la...
M.A. JUANMIQUEL
Editorial
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JAUME
CLARET

Claudi Ametlla –el segon, començant per l’esquerra– acompanyat, entre d’altres, per
Francesc Macià i Lluís Companys l’any 1933. AFB


