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A redós de la ma-
nifestació inde-
pendentista de la 
Diada del 2012, 
l’historiador Jo-
sep Fontana ini-
ciava el seu dar-

rer llibre: La formació d’una iden-
titat. Una història de Catalunya. 
L’interès per la identitat del títol 
no és nou, tampoc l’aproximació 
històrica apuntada al subtítol. Al-
menys trobem dos precedents en 
la seva llarga producció: Europa 
ante el espejo (Crítica, 1994) i La 
construcció de la identitat (Base, 
2006). La novetat rau en la focalit-
zació en el cas català. Curiosa-
ment, fins ara Fontana havia elu-
dit un repte que necessàriament 
l’obligava a dialogar amb els seus 
tres grans mestres: Soldevila, Vi-
cens i Vilar. La presència d’aquests 
gegants al text és constant, com-
partint una visió de la identitat 
que “neix d’una llarga existència 
compartida” i no com a “producte 
de la terra o de la sang”. 

Notícia de la  
identitat catalana

Als tres clàssics, Fontana hi suma 
assessors (Eva Serra, Joaquim Alba-
reda i Borja de Riquer per a les èpo-
ques medieval, moderna i contem-
porània, respectivament) i cinquan-
ta pàgines de referències bibliogrà-
fiques. Tot plegat, evidencia l’esforç 
per integrar els darrers avenços his-
toriogràfics, sobretot els referits als 
segles XVII-XIX. De fet, aquests ca-
pítols són els més reeixits, ja que la 
riquesa de les fonts li permet una 
història més integradora (no tan de-
penent dels reis com la primera 
part), a més de ser on ell mateix ha 
excel·lit com a historiador (menys 
condicionat per la pròpia biografia). 

Per alguns, el llibre suposa la con-
versió al nacionalisme identitari 
d’aquest vell militant d’esquerres. No 
ho crec. Sí que hi ha, en canvi, una evi-
dent desafecció cap a l’actual projec-
te polític espanyol. Per Fontana, la 
Constitució del 1978 va suposar una 
doble derrota en néixer “d’un pacte 
amb el vell règim franquista”, i en 
malbaratar l’experiència del catala-
nisme unitari antifranquista. 

Poc després que Judita 
fos publicada, el mateix 
any 1930, Carles Riba es-

crivia a La Publicitat: “Els fets 
s’hi succeeixen en un vertigen 
volgut, encavallant-se talment 
per la pressa de qui registra en-
mig d’una paradoxal abundàn-
cia de dades ja prou eloqüents 
per elles mateixes perquè cal-
gui detenir-se en reflexions ge-
nerals”. La novel·la compar-
teix l’acceleració de les obres 
de Francesc Trabal (1899-
1957) que la precedeixen i que 
la segueixen, L’home que es va 
perdre (1929) i Quo Vadis, Sàn-
chez? (1931). D’una manera 
semblant a L’home que es va 
perdre, Judita és una paròdia 
de novel·la romàntica en què 
un melòman català escriu car-
tes a un amic seu per explicar-
li l’espaterrant història 
d’amor que viu amb Lídetxa, 
pianista russa. Els sentiments 
de l’un i de l’altre són eferves-
cents i explosius. Hi ha erotis-
me, però sobretot una recrea-
ció textual de la passió força 
divertida, un pèl tumefacta: 
“Hem descobert un món nou. 
Un món per a nosaltres dos 
sols. Hem trobat un món tan 
petit, que només nosaltres hi 
hem cabut fins ara, i tan gran, 
que, recorrent-lo, ens hi hem 
perdut durant tot aquest 
temps, i no és fins ara que em 
sembla trobar un camí de co-
municació amb el vostre, i amb 
el que era meu també i segura-
ment d’ella. I tot d’una que tro-
bo aquest camí m’hi llanço”. 
Llanceu-vos-hi: la bogeria val 
la pena.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Un món nou  
i divertit

El repàs històric s’engega amb 
els comtats catalans per mirar 
d’entendre com a mitjans del segle 
XIV s’havia assolit “una estructu-
ra política i fiscal pròpies d’un es-
tat nacional modern, com els que 
s’implantarien a Holanda i a An-
glaterra tres segles més tard”. La 
precocitat, l’esgotadora construc-
ció d’un imperi mediterrani i els 
canvis dinàstics provocarien la 
cessió de la preeminència política 
a Castella. 

 
Triple herència 
Aquesta suposada decadència dei-
xaria una triple herència decisiva. 
Primer, la marginalitat del Princi-
pat i la debilitat de les parts conso-
lidarien un model pactista. Segon, 
es conservaria una certa represen-
tativitat institucional més enllà de 
l’estricte cercle privilegiat. I, final-
ment, hi ha Barcelona. La macroce-
fàlica capital apareix com l’actor 
polític decisiu i element econòmic 
explicatiu de bona part de la singu-
laritat catalana. La Guerra de Suc-
cessió suposa la mitificació del pri-
mer tret, la recerca de nous camins 
per vehicular el segon (com ara els 
gremis) i l’aprofundiment en el ter-
cer, amb el decantament cap a una 
economia comercial i protoindus-
trial. Estroncada la contrafactual 
evolució parlamentària apuntada 
pel darrer Lluch, les classes diri-
gents catalanes defensarien “un 
projecte il·lustrat català per a Espa-
nya”. Des de llavors se succeirien 
els infructuosos intents d’integra-
ció. El mateix catalanisme polític 
respondria a aquesta voluntat. Per 
l’autor, els repetits fracassos eren 
previsibles: la diferent evolució his-
tòrica havia originat dues societats 
amb ritmes, objectius i necessitats 
divergents, manifestant-se tant en 
moments dolços com la Segona Re-
pública, com en l’amarg franquis-
me. Segons Fontana, la “voluntat 
de seguir essent nosaltres matei-
xos” perviu i perviurà, sigui a través 
de la defensa de les Constitucions, 
el dret civil, l’economia, la llengua 
o la sobirania. Com ja va cantar el 
1978 –també des del Poble-sec– 
Serrat: “Lo están gritando siempre 
que pueden, lo andan pintando por 
las paredes...”✒
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Passat remot, present i futur 
units per viure un somni: la Ca-

talunya que neix.  Amb aquesta in-
tenció, el llibre recull les imatges 
d’alguns dels paisatges més especta-
culars de la geografia catalana, amb 
els retrats de nadons d’entre 7 i 15 di-
es de vida, en què l’essència del mis-
satge és la projecció cap al futur. Ca-
da foto guarda una història personal, 
i es troba complementada amb les 
reflexions de Vicenç Villatoro, Eva 
Piquer i Txe Arana.

La Catalunya 
que neix 
DIVERSOS AUTORS 
Editorial Alpina 

ARAL’APARADOR
NO-FICCIÓ

Cristoforo Colombo o Cristòfor 
Colom? El debat sobre la nacio-

nalitat del viatger pretén trobar en 
aquest llibre l’argument definitiu 
que sostindria la seva nacionalitat 
catalana enfront de la genovesa. Un 
text que podria haver costat la vida 
al seu escriptor, Luis Ulloa, a mans 
del feixisme italià, ja que l’historia-
dor peruà  va ser trobat mort als car-
rers de Barcelona la vigília del cop 
d’estat del 1936 i dels bombardejos 
italians a la capital catalana. 

Noves proves 
LUIS ULLOA 
Llibres de l’Índex 
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“El ratolí va tornar al seu taller 
ben decidit. Va rumiar, di-

buixar, provar, martellejar.... i a poc 
a poc el seu invent va anar prenent 
forma”. En uns temps molt difícils 
per als ratolins, amb la mirada malè-
fica dels seus pitjors enemics sem-
pre a prop, tots han decidit fugir a 
Amèrica, la terra de la llibertat. Però 
quan  el petit rosegador se n’adona ja 
s’ha quedat sol. Per això entra al ta-
ller amb un pla molt agosarat al cap... 
Anirà a Amèrica volant!

Lindbergh 
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Editorial Joventut 
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