
44 DISSABTE, 15 DE NOVEMBRE DEL 2014 ara   
arallegim

Com a aperitiu a l’entrevista 
que demà Carles Capdevila fa 
a Josep Fontana, us ofereixo 

la meva impressió de l’últim llibre 
d’aquest escriptor i pensador d’his-
tòria, La formació d’una identitat 
(Eumo). A les portes de complir di-
jous que ve, 20-N, els 83 anys, Fon-
tana demostra una vitalitat in-
tel·lectual envejable. Aquest seu úl-
tim llibre, imprescindible, és una 
síntesi d’història de Catalunya, de 
Guifré el Pilós a Artur Mas, que des 
del bagatge de prop de seixanta 
anys de recerca combina erudició 
i interpretació. 

Fontana es pregunta com som els 
catalans, i la seva resposta és que 
som, sobretot, una gent amb una ar-
relada consciència democràtica i 
associativa. Més que la llengua, se-
ria aquest sentit íntim de llibertat 
–una suma de drets individuals i 
compromisos col·lectius, de pactes 
i contrapesos de poder forjats al 
llarg dels segles– el que ha confor-
mat la nostra identitat. Una mane-
ra de ser que secularment ha topat 
amb la castellana, més vertical que 
horitzontal, poc o gens acostumada 
a la pluralitat i a l’entesa. Però tot ai-
xò, dit així, succintament, sona a tò-
pic fàcil. A bons i dolents. I en can-
vi llegit en paraules de Fontana té la 
riquesa i profunditat de la narració 
històrica cuinada a foc lent, fruit 
d’un xup-xup de moltes lectures i 
escriptures, d’una llarga madura-
ció. Sense rigideses.  

Segons Fontana, ja des de la Pau 
i Treva, la tendència catalana, de 

grat o per força, ha portat al joc 
d’equilibris, sempre inestable, 
tant en l’època medieval com en la 
moderna, un joc que a mesura que 
apareixen les interferències cas-
tellanes, primer sota la monarquia 
dels Àustries i després amb els 
Borbons, va veient desvirtuades 
les seves regles: les lleis i Consti-
tucions pròpies. Fins que a partir 
de mitjans del XIX tornem a re-
construir el nostre joc, lentament. 
I això fem encara, encara, encara. 

Aquest és, sens dubte, un llibre 
important. Sembla escrit d’una ti-
rada. Fontana s’hi deixa anar. I 
com més cap al final, més desin-
hibit es mostra: els Borbons i els 
franquistes –inclosos els cata-
lans– reben de valent. També els 
protagonistes de la Transició-tra-
ïció. Hi ha posat tot el que sap –que 
és molt– i tot el que és, sense ama-
gar-se’n. Com li diu a Carles Cap-
devila, ell sempre ha sigut un roig 
i nacionalista. Un historiador, per 
tant, que ha tendit a construir el 
seu relat pensant més en els de 
baix que en els de dalt. Deixeble 
avantatjat de Vicens Vives i de Pi-
erre Vilar, ha agafat el millor de 
cada casa per construir, sense es-
tridències, la seva sòlida llar. Que 
també és la nostra.✒

EN EL SEU NOU LLIBRE, 
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INTERPRETATIVA, 
EXPLICA ALS CATALANS 
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Moltes pitrades i alguna 
afemellada mauleria

Els Itinieraris de Joan Coro-
mines, que acaba de publicar 
Ara Llibres, no ajuden no-

més a entendre el caràcter indivi-
dualista, obsessiu i tossut del gran 
filòleg –ens ho explicava molt bé 
Sílvia Marimon dimecres– sinó 
que són també una gran recull de 
lèxic feréstec, genuí i tel·lúric. 

Per exemple, tendeix a arribar 
al cim després d’una forta pitrada. 
Una pitrada és, literalment, un cop 
de pit, però ell utilitza el mot per 
expressar l’esforç pulmonar i de 
coratge que comporta encinglar-se.  

Sovint això l’obliga a enfilar-se 
pels esqueis i els aglevats, és a dir, 
per algunes masses rocalloses de 
superfície clivellada i cantelluda 
i per trossos d’herba que formen  
gleves o pans de terra compacta 
mig aixecats. 

Altres vegades ens el trobem 
escalant còrrecs –les excavacions 
que produeix en un terreny rost 
(molt costerut) l’aigua de pluja– i 
relleixos –replà que surt enfora 
d’un cingle–. I quan ja està del tot 
atrotinat de cansament, sempre 
sap trobar entre l’espessa forra 
dels arbres una font de biot, és a 
dir, un clot amb aigua potable. 

Cada excursió és una angoixosa 
lluita en què els grops –nuvolades 
tempestuoses congriades sobta-
dament–, les ganes desesperades 

dels seus companys de jeure, una 
alarmant tendència a desorientar-
se i més d’una caiguda conspiren 
contra l’ambiciós itinerari que ell 
havia planificat. 

Totes les finalitza caminant a 
grans gambades, amb els peus en 
un estat deplorable, per no perdre 
l’últim tren, amb el neguit final de 
no saber si porta prou diners per 
pagar el bitllet. 

No obstant (que li sembla tan bo 
com no obstant això), quan tem 
que se’n farà la pell, que morirà 
glaçat havent de fer nit amb els 
peus ben xops i sota una intensa 
nevada, no dubta a apretar-se amb 
els companys, encara que apretar 
sigui un castellanisme que es va 
esmunyir al segle XVI aprofitant-
se “de l’afemellada mauleria dels 
qui temien usar pitjar”.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ELS ‘ITINERARIS’ 
DE JOAN COROMINES 
SÓN UN GRAN RECULL 
DE LÈXIC FERÉSTEC, 
GENUÍ I TEL·LÚRIC

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Mariona 
PPILAR RAHOLA  
RBA - La Magrana 
284 pàgines i 18 €                  2/4 
 
[ 2 ] Les dones de la... 
LLUÍS LLACH 
Empúries 
394 pàgines i 20 €                  1/5 
 
[ 3 ] En la pell de l’altre 
MARIA BARBAL  
Columna 
330 pàgines i 20 €                -/10 
 
[ 4 ] Més o menys jo 
MIQUEL DURAN 
Bridge 
168 pàgines i 16,95 €              -/1 
 
[ 5 ] La música del silenci 
PATRICK ROTHFUSS 
Rosa dels Vents 
160 pàgines i 12,90 €            3/3

[ 1 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA 
Eumo 
486 pàgines i 25 €                  1/3 
 
[ 2 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
224 pàgines i 16,90 €         2/10 
 
[ 3 ] Ara sí que toca! 
FRANCESC-MARC ÁLVARO 
Pòrtic 
352 pàgines i 23,20 €           6/3 
 
[ 4 ] El capital al segle XXI 
THOMAS PIKETTY 
RBA - La Magrana 
778 pàgines i 25 €                  3/4 
 
[ 5 ] Podem! 
ELISENDA PALUZIE 
Rosa dels Vents 
204 pàgines i 14,90 €           4/4

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La música del silencio 
PATRICK ROTHFUSS 
Plaza & Janés 
160 pàgines i 12,90 €             1/3 
 
[ 2 ] Mi color favorito es... 
PILAR EYRE 
Planeta 
336 pàgines i 19 €                  2/9 
 
[ 3 ]  El umbral de la... 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
1.152 pàgines i 24,90 €         2/9 
 
[ 4 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 
204 pàgines i 12 €              3/116 
 
[ 5 ] Milena o el fémur... 
JORGE ZEPEDA 
Planeta 
480 pàgines i 20,42 €             -/1

[ 1 ] Urbrands 
RISTO MEJIDE 
Espasa Calpe 
256 pàgines i 19,90 €            5/2 
 
[ 2 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 
192 pàgines i 19,90 €          3/24 
 
[ 3 ] Disputar la democracia 
PABLO IGLESIAS 
Akal 
188 pàgines i 15 €                    1/4 
 
[ 4 ] Open 
ANDRE AGASSI 

Duomo 
480 pàgines i 19,80 €          8/11 
 
[ 5 ] Entender Cataluña 
JOSEP CENTELLES I PORTELLA 
Octaedro  
272 pàgines i 17,50 €             -/7


