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La festa del llibre s’ha desenvolupat a Ca-
talunya si fa no fa com cada any, només 
amb la particularitat que en aquesta 

ocasió s’han preparat una sèrie d’actes dedi-
cats a reivindicar l’alliberament dels polítics 
empresonats i, en general, la independència 
del país. Això no ha pertorbat en absolut el 
desenvolupament de la diada de roses i de lle-
tres, ans al contrari: hi va haver molt de mo-
viment. Ara bé: ja que aquesta vegada s’unia 
a la passió pels llibres –que és el saber– la pas-
sió per la independència de Catalunya, hom 
hauria desitjat veure com es venien a grapats 
els millors llibres, escrits aquí i arreu, sobre 
la qüestió nacional catalana i el nacionalisme 
en general. 

Entre els llibres ja clàssics sobre la qüestió, 
¿algú va buscar el de Rubió i Tudurí, Estat Es-
panyol, Societat Anònima (Barcelona, 1930); 
el de Rovira i Virgili, Nacionalisme i federalis-
me, del 1917; el també seu Resum d’història del 
catalanisme, del 1936; el de Jordi Solé Tura, 
Catalanisme i revolució burgesa, del 1967; o el 
tan assequible i recent de Liah Greenfeld, Na-
cionalisme i democràcia, del 2017? 

Per entrar en la poc coneguda història de la 
Guerra de Successió espanyola i catalana dels 
primers anys del segle XVIII, ¿algú va tenir el 
pensament d’adquirir el llibre de Josep M. 
Torras i Ribé La Guerra de Successió i els set-
ges de Barcelona, de l’any 2007; o el també as-
sequible El federalisme català, del 1993? Per-
què algun federal “de tota la vida” –com ho 
eren els meus conciutadans de Castelló d’Em-
púries i de Figueres– deu haver-hi, encara, a 
casa nostra, no? 

Els que llegeixen altres llengües d’Espanya 
i de l’estranger, bé haurien pogut demanar al 
llibreter que els oferís el llibre Nacionalismo, 
d’Elie Kedourie, del 2015, que és com l’abe-
cé de la qüestió nacional. O l’excel·lent Las te-
orías del nacionalismo, d’Anthony D. Smith, 
del 1976; o La question nationale au XIXe si-
ècle, de Patrick Cabane, que explica els orí-
gens dels nacionalismes europeus, d’on pro-
cedeix el nostre. O, per als més exigents i 
menys dogmàtics, ¿algú va comprar el llibre 
de Benedict Anderson, un clàssic del tema, 
Comunidades imaginadas, del 2011; o Natio-
nalism, a religion, de Carlton J.H. Hayes, del 
2016; o el bàsic de George L. Mosse, The na-
tionalization of the masses, del 1975? 

Vet aquí una succinta guia de lectura per 
a aquells que desitgin que la nostra causa in-
dependentista, a més de política, fervorosa i 
engrescada, sigui sàvia.!
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Un dolor tan gran 
que ni gosem sentir-lo

Les tempestes, la vida 
que no va ser i el verí 
de l’amor romàntic 
“El meu dolor és tan gran que ni go-
so sentir-lo”. La frase l’escriu la no-
vaiorquesa Vivian Gornick en un 
dels llibres que més m’han acompa-
nyat els últims mesos: el volum do-
ble de memòries Vincles ferotges -
La dona singular i la ciutat, publicat 
per L’Altra Editorial. La Vivian no 
gosa ni sentir el dolor immens pro-
vocat pel pas del temps, per la vida 
viscuda i, sobretot, per la vida no 
viscuda. La seva mare ja té vuitan-
ta anys, les dècades han passat com 
un esternut i se’ls planta als nassos 
–amb una nitidesa que encega– la 
vida que han deixat perdre. Mare i 
filla es disparen retrets però com-
parteixen una camaraderia estra-
nya. Han sobreviscut tempestes, 
crits, vidres trencats, confessions, 
combats dialèctics d’alt voltatge. 

Arran de la mort prematura del 
seu marit, la mare de l’autora es va 
instal·lar en l’autocompassió i va 
anar inoculant a la filla la idea de 
l’amor romàntic. Una idea verinosa: 
“A mesura que van anar passant els 
anys, vaig veure que duia l’amor ro-
màntic injectat com un tint en el sis-
tema nerviós de les meves emoci-
ons, entrellaçat en tot el teixit del 
desig, la fantasia i el sentiment. [...] 
Seria una causa de dolor i conflicte 
la resta de la meva vida”. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Els moments que no 
vam saber apreciar 
mentre els vivíem 
 
Hi ha dolors tan grans que no goses 
ni sentir-los. Com el que va envair 
l’escriptora californiana Joan Didi-
on quan se li van morir el marit i la 
filla, per aquest ordre. Amb vint me-
sos de diferència: el 30 de desembre 
del 2003 el seu home, el també es-
criptor John Gregory Dunne, va ser 
víctima d’un infart fulminant; el 26 
d’agost del 2005 la seva filla Quinta-
na, de 39 anys, es va rendir després 
d’una cascada de crisis mèdiques. 
D’aquestes dues pèrdues en van néi-
xer un parell de llibres esplèndids: 
El año del pensamiento mágico i No-
ches azules, tots dos editats en cas-
tellà per Random House, amb tra-
ducció de Javier Calvo. 

Didion recorda com, abans que 
les desgràcies es precipitessin, ella 
pensava que la felicitat i la salut i 
l’amor i la sort i els fills bonics eren 
“benediccions normals i corrents”, 
que donava per descomptades. En 
plena aflicció, remenant objectes de 
les persones estimades que ja no hi 
són, s’adona que les fotografies des-
colorides o la roba a mig gastar no 
atenuen pas el dolor: “En teoria tots 
aquests records serveixen per evo-
car moments passats. Però la veri-
tat és que només serveixen per dei-
xar clar que vaig apreciar ben poc 
aquells moments quan els vaig tenir 

al davant. I que vaig apreciar poc 
aquells moments és una altra cosa 
que ja no em puc permetre veure”. 

La por descomunal 
d’haver de tornar a 
trepitjar l’infern 
 
Havent presenciat l’agonia de la fi-
lla, a Joan Didion ja no li fa por mo-
rir-se: “El que em fa por és patir una 
lesió al cervell (o al cor, o als ro-
nyons, o al sistema nerviós) i sobre-
viure, continuar viva”. Hi penso 
mentre llegeixo el llibre No sabes lo 
que me cuesta escribir esto, de la bar-
celonina Olivia Rueda, publicat per 
Blackie Books. El testimoni honest 
–honestíssim– d’una dona que, per 
culpa d’un ictus, va haver d’apren-
dre novament a parlar i a escriure. 
“Morir-me no em fa por, perquè no 
te n’assabentes –admet l’Olivia–. El 
que em fa por és tornar al Gutt-
mann, a les bates blanques, a noves 
lesions. Em fa molta por tornar a 
passar per tot això”. 

A la malaltia, conclou Rueda, no 
se li ha d’agrair res. No se n’aprèn 
res de res. “Què n’hauria d’haver 
après? Que hem de viure cada minut 
perquè la vida s’esfuma? Per apren-
dre això no necessites cap malaltia”. 

Tant Joan Didion com Olivia 
Rueda han tirat endavant, quin re-
mei. No som conscients de la pròpia 
fortalesa fins que ser forts és l’única 
opció que ens queda.!
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El món és ple d’afligits que no tenen fusta d’herois 
i que fan el que bonament poden per afrontar l’aflicció


