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Marcel Riera tra-
dueix aquest tí-

tol de T.S. Eliot que fa 
dels gats un tema poè-
tic. En edició bilingüe i 
il·lustracions de Nú 
Miret, el poemari fa 
una radiografia del ca-
ràcter felí amb un gran 
sentit de l’humor. An-
drew Lloyd Webber 
s’hi va basar per al mu-
sical Cats.

El llibre dels 
gats espavi-
lats del vell 
opòssum 
T.S. ELIOT 
LaBreu

ARAL’APARADOR
POESIA

El catalanisme 
ha estat un rege-
n e r a c i o n i s m e  
que, sota dife-
rents concreci-
ons, ha actuat na-
cionalment Cata-

lunya endins i regionalment res-
pecte de l’Estat. El potencial de la 
definició –digestió dels darrers tre-
balls dels historiadors Josep Maria 
Fradera i Joan Lluís Marfany– no 
escapa a l’assagista Francesc-Marc 
Álvaro, que l’assumeix com a prò-
pia per tal d’entendre “les claus del 
procés català”. Si el 2015 es dema-
nava Per què hem guanyat, ara la 
pregunta és on es va tòrcer el sobi-
ranisme, i la resposta potser es tro-
ba en la definició inicial. 

Perquè en els darrers anys el ca-
talanisme ha evidenciat les seves li-
mitacions. Per una banda, Espanya 
ja no necessita Catalunya, perquè la 
via aznariana a la modernitat ha es-
quivat la Mediterrània i ha apostat 
per un estat fort i centralitzat de ma-
triu neoespanyolista. Per l’altra, el 

De la ‘conllevancia’  
a la confrontació 

model autonòmic, llastat per pro-
blemes interns com la corrupció i 
l’excés de gestualitat i per amenaces 
externes com la globalització i la cri-
si econòmica, s’allunyava de les pro-
meses d’eficiència i excel·lència. Res 
no ho va exemplificar millor que el 
transversal malestar i les protestes 
arran de la crisi (ara oblidada) de les 
infraestructures. 

Álvaro, en canvi, identifica la sen-
tència del Constitucional sobre 
l’Estatut com l’inici del que hauria 
estat “menys que una revolució i 
més que una protesta”. Popular-
ment, però, aquesta centralitat li ha 
estat atorgada a posteriori per la se-
va força icònica a l’hora de raciona-
litzar el Procés, oblidant el poc su-
port ciutadà a la reforma o altres es-
deveniments que qüestionen la li-
nealitat de l’explicació, com els 
acords pressupostaris del 2011 i el 
2012 entre CiU i PP.  

En canvi, l’Estatut del 2006 sí 
que suposa el darrer intent del cata-
lanisme clàssic d’incidir en la cons-
trucció d’Espanya i continuar la 

construcció nacional a Catalu-
nya. I, sobretot, va representar 
–aquí i allà– el fracàs de la polí-
tica i d’una classe política, i l’en-
trada dels gèrmens de l’antipolí-
tica, el populisme i l’encastella-
ment. A casa nostra, va destapar 
una competició suïcida per l’he-
gemonia a mig camí entre la ir-
responsabilitat descrita per Jor-
di Amat i una herència pujolista 
mal digerida. Com assenyala Ál-
varo, Pujol havia actuat durant 
23 anys com si la Generalitat fos 
un estat i havia fet del càlcul polí-
tic un art, però amb una consci-
ència clara sobre els límits accep-
tables per a Madrid i les línies de 
fractura de la societat catalana. 

Més enllà de la voluntat exo-
neradora del vell patriarca, As-
saig d’una revolta l’encerta quan 
assenyala com, per incompetèn-
cia o credulitat, l’actual classe po-
lítica se submergeix en el pensa-
ment màgic i l’eufemisme –com 
Xavier Melero va exposar crua-
ment– sense ser conscient de les 
forces desfermades per aquesta 
actuació. D’una banda, la conver-
sió sobiranista d’una part de la 
societat que veu en l’edulcorat 
dret a decidir “la promesa implí-
cita d’una ruptura el més indolo-
ra possible”, amb la corresponent 
exigència de no veure frustrat 
allò que va creure a tocar. De l’al-
tra, la descoberta de l’existència 
d’un estat real que entoma el Pro-
cés com una oportunitat de rea-
firmació del seu poder, impossi-
bilitant per almenys una genera-
ció una “Espanya plural que ac-
cepti la diferència i no vulgui 
sotmetre per la força les nacions 
que existeixen dins l’Estat”.  

I, finalment, el pitjor llegat: 
l’obertura d’una falla interna a 
Catalunya, representada per 
Ciutadans i la seva “poc dissi-
mulada representació ètnica 
dels catalans que tenen el caste-
llà com a llengua materna i prin-
cipal, i que viuen al marge de la 
majoria de referents de catala-
nitat sorgits del discurs catala-
nista”. Obsedits per fer història 
en comptes de fer política, cor-
rem el perill que, tot perseguint 
l’estat, perdem la nació.!
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Malgrat els intents 
d’aturar la sèrie 

Sherlock Holmes, Co-
nan Doyle no se’n va sor-
tir i, deu anys després de 
l’últim capítol, en què el 
detectiu es batia en du-
el amb Moriarty sense 
desvelar el desenllaç, va 
reprendre les investiga-
cions que ara publica Vi-
ena amb traducció de 
Xavier Zambrano.

El retorn de 
Sherlock 
Holmes 
A. CONAN DOYLE 
Viena

FICCIÓ

Maria Mercè Roca 
recull en aquest 

llibre il·lustrat per Anna 
Grimal quinze dones ca-
talanes que han obert 
camí, com ara Dolors 
Aleu, la primera metge 
del país; l’alpinista Ara-
celi Segarra o la biòloga 
Aina Veiga. Es tracta 
d’una “tria personal” 
que pretén fixar-se en 
diverses disciplines. 
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Hilde Spiel, viene-
sa exiliada pel na-
zisme, torna a la 
seua ciutat en 
1946, en plena 
postguerra. Ho fa 
com a correspon-

sal del diari anglès New Statesman, la 
qual cosa propicia la crònica que bas-
teix aquest llibre. Tants anys a la Gran 
Bretanya no havien provocat l’oblit 
de la seua ciutat de joventut. Segons 
confessió pròpia, li passa com a Witt-
genstein: sense Anglaterra no pot tre-
ballar, sense Viena no pot viure. El 
que ara hi retroba, lògicament, és una 
gran runa –una runa física, però tam-
bé moral–. D’alguna manera, hi con-
templa l’Àustria mediocre, superfici-
al i antiintel·lectual que va obrir les 
portes al nazisme. Després de “l’excés 
d’organització alemanya”, Viena ha 
tornat a ser una ciutat reblanida, amb 
una ciutadania “massa afamada i 
malhumorada per ser eficient”. Re-
re el miratge nazi, doncs, ressorgeix 
tota la catàstrofe de la meridionali-
tat... Normal que Spiel experimente 
un sentiment ambivalent davant la 
idea del retorn. Una barreja de dolor 
i satisfacció la mossega. Els amics ju-
eus que no van voler abandonar el pa-
ís són tots morts. Només els exiliats 
–com ella mateixa– han sobreviscut. 
Però sobreviure no és viure... 

Davant la seua sorpresa, els herois 
intel·lectuals locals tornen a ser els 
d’abans de la guerra, amb Karl Kraus 
al capdavant (que no és una mala re-
ferència, afegiré jo). Els antics re-
presaliats conviuen pacíficament 
amb els col·laboracionistes rehabili-
tats. “Les forces de la raó estan col-
gades sota moltes capes de runa, pu-
trefacció i decadència, i tornar a des-
enterrar-les sembla una feina lenta i 
difícil”. Ella pensava que no voldria 
saber res dels col·laboracionistes, pe-
rò ara se sorprén tractant-los amb 
una camaraderia funcional... 

El dolor, la satisfacció, es destil·la 
també a les cases i els carrers de la ciu-
tat. Al Prater, el parc d’atraccions s’ha 
convertit en un munt de bigues car-
bonitzades i ferros corbats, i hi sobre-
surt “la gran roda, torta i sense va-
gons”. De sobte, m’imagine sonant-hi 
la melodia d’Anton Karas per a El ter-
cer home, el film de Carol Reed. 

Les últimes pàgines d’aquest ex-
tens reportatge estan dedicades a la 
qüestió jueva. La simpatia aliada –i 
l’horror– davant el patiment hebraic 
sota Hitler propicià la creació de l’Es-
tat d’Israel. Però la literatura, la mú-
sica, l’art que van florir a Europa –i a 
Viena– en el període d’entreguerres 
gràcies a l’impuls dels jueus és ja un 
pur record. Alguna cosa essencial s’ha 
perdut i ja no es recobrarà mai.!
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