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Mig any després de la seva 
mort, recupero L’ofici 
d’historiador (Arcàdia), el 

seu darrer llibre. Una lliçó magis-
tral d’història i de compromís cívic. 
Una més. El Fontana dels darrers 
anys estava absolutament desinhi-
bit: deia que la història és una cièn-
cia per entendre el passat, sí, però 
també una eina per incidir en el 
present i per construir el futur. Li 
feia nosa “l’escepticisme paralitza-
dor” i la despolitització als quals 
havia conduït la postmodernitat de 
Lyotard. Alhora no veia possible ni 
recomanable, esclar, tornar a la 
idea hegeliana de progrés lineal. 
Reclamava, en fi, no caure en el pa-
rany de les falses continuïtats –la 
història l’entenia com a successió 
de ruptures i bifurcacions– o dels 
punts fixos de partida, sense defu-
gir l’honestedat de mostrar el pro-
pi punt de vista. Aquest és el marc 
general del llibre.  

Després hi ha les concrecions. 
Era molt crític, per exemple, amb 
la incapacitat de la historiografia 
espanyola d’entendre l’evolució de 
la Catalunya moderna del segle 
XVII ençà. “La paradoxa és que la 
derrota política dels catalans [el 
1714], que no va impedir el seu crei-
xement econòmic, va malbaratar, 
en contrapartida, la possibilitat de 
la construcció d’una Espanya equi-
librada i solidària...” Em temo que, 
tres segles després, aquest paràgraf 
torna a tenir tota la vigència. La 
derrota dels catalans d’avui està 

fent recular de nou Espanya cap a 
la seva sempiterna versió contrare-
formista, està fent aflorar un cop 
més la secular tossuderia a l’hora 
de girar l’esquena al progrés tant 
econòmic com polític.  

De fet, el mateix Fontana sinte-
titza així el xoc polític hispànic i eu-
ropeu de fa tres segles, amb tants 
paral·lelismes amb el d’avui: “La 
guerra que anomenem de Successió 
va ser essencialment la pugna entre 
un sistema polític que apuntava en 
una línia de progrés i democratitza-
ció i un poder monàrquic absolut, 
fonamentat en la conservació del 
domini feudal de la terra, que va re-
presentar un fre per al desenvolu-

pament de les monarquies de Fran-
ça i d’Espanya al segle XVIII, men-
tre que l’existència d’un govern 
parlamentari, de la mena del que 
s’estava desenvolupant a Catalu-
nya, afavoria el creixement d’An-
glaterra i Holanda”. A les Corts ca-
talanes de l’època “es legislava so-
bre la inviolabilitat de la correspon-
dència, sobre el dret de reunió, la 
defensa contra detencions arbitrà-
ries o la prioritat de la jurisdicció ci-
vil sobre la militar, en un clima que 
semblava anar avançant cap a un 
reconeixement dels drets humans”, 
rebla Fontana, que també recorda 
com el 1701-1702 es va demanar a 
Felip V la creació d’un Tribunal de 
Contrafaccions, “una mena de tri-
bunal de garanties constitucionals 
que hauria facilitat l’encaix [de Ca-
talunya] amb la monarquia, però 
que va resultar incompatible amb 
el projecte absolutista que volien 
implantar els Borbons”, ben allu-
nyat de la modernitat il·lustrada 
que se’ls ha volgut atribuir.  

Fa la sensació que seguim allà 
mateix. La Catalunya del segle XXI 
torna a veure frenat el seu progrés 
democràtic i social, mentre manté 
el pols econòmic malgrat tenir un 
estat central en contra, una Espa-
nya com sempre incapaç d’oferir 
un projecte atractiu comú, igual 
com va passar al segle XVIII amb la 
fallida de l’Espanya imperial, al 
XIX amb el fracàs de l’Espanya li-
beral i al XX amb l’obsessió de l’Es-
panya nacionalista. !

Josep Fontana  
i el sempitern xoc 
Catalunya-Espanya

PERE TORDERA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Alguns llaços grocs 
han passat a ser violetes

¿Hi ha alguna incorrecció 
en la frase del títol? La 
gran majoria em direu 

que no, però el saberut de torn pot-
ser me la corregirà (més aviat empit-
jorant-la) canviant violetes per vio-
leta. Una de les receptes dels iniciats 
en els secrets de la llengua diu que 
quan el nom d’un color prové d’un 
substantiu –una flor, un fruit, etc.– 
passa a ser invariable en gènere i 
nombre. Seria el cas de violeta quan 
s’utilitza com a adjectiu per dir que 
una cosa és del color de la violeta. I 
també el de taronja, carbassa, rosa, 
lila, malva, grana, panotxa, salmó, 
caqui, turquesa, etc. Segons aques-
ta recepta no podem llegir novel·les 
roses ni portar samarretes taronges.  

El fet és, però, que com més fem 
servir aquella paraula com a color 
més es perd la noció i la consciència 

del substantiu que hi ha al darrere. 
Ningú diria que porta pantalons 
salmons i potser sona més normal 
cabells panotxa que cabells panot-
xes, però en el cas de taronja, rosa o 
lila la tendència que es va imposant 
és fer-los concordar amb el nom que 
adjectiven. 

De fet, el DIEC2 no diu enlloc 
que siguin invariables i, en canvi, 
ens diu que un lliri fa unes flors 
amb “línies violetes”, que el carras-
pic i la bruguerola fan flors “liles” 
i que el tem bord les fa “roses, pur-

púries o blanques”. I, alhora, tam-
bé hi trobem “flors violeta”. 

Cal que es corregeixi? Jo diria 
que el que cal és que ens relaxem i 
quan la llengua evoluciona i vacil·la 
acollim en la norma la vacil·lació. 
Així ho fa l’assenyat Diccionari nor-
matiu valencià quan diu que els ad-
jectius rosa, lila, taronja o malva són 
“usats generalment com a invaria-
bles”. Una flexibilitat que jo aconse-
llaria als diccionaris que es limiten 
a dir que són invariables.  

És la flexibilitat que demostra la 
GIEC quan, parlant dels compostos 
adjectiu + adjectiu (pàg. 461), diu 
que concorden en nombre i gènere 
amb el nom que complementen, si 
bé “hi ha algun cas vacil·lant, com 
blaugrana (seguidors blaugranes o 
seguidors blaugrana), en què la for-
ma invariable té més tradició”.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

QUAN LA LLENGUA 
EVOLUCIONA I, PER 
TANT, VACIL·LA, LA 
NORMA HA D’ACOLLIR 
LA VACIL·LACIÓ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !             -/1 
 
[ 2 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !            1/3 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         3/23 
 
[ 4 ] A l’amic escocès 
MARIA BARBAL 
Columna 
310 pàgines i 20 !                  5/6 
 
[ 5 ] Digues un desig 
JORDI CABRÉ  
Enciclopèdia Catalana 
258 pàgines i 19,50 !            2/4

[ 1 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
208 pàgines i 17,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !             1/7 
 
[ 3 ] Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !           2/18 
 
[ 4 ] Jo acuso 
BENET SALELLAS  
Pagès 
108 pàgines i 13 !                 5/13 
 
[ 5 ] Escrits de presó 
QUIM FORN 
Enciclopèdia Catalana 
332 pàgines i 19,50 !         4/24

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Toda la verdad  
de mis mentiras 
ELÍSABET BENAVENT / Suma 
544 pàgines i 17,90 !             1/2 
 
[ 2 ] Lectura fácil 
CRISTINA MORALES 
Anagrama 
378 pàgines i 19,90 !           -/13 
 
[ 3 ] Las mujeres de la casa 
de las lilas 
MARTHA HALL KELLY / Maeva 
520 pàgines i 21,90 !           -/15 
 
[ 4 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !            6/8 
 
[ 5 ] La frontera 
DON WINSLOW 
Harper Collins 
756 pàgines i 23,90 !             -/2

[ 1 ] Manual de resistencia 
PEDRO SÁNCHEZ 
Península 
316 pàgines i 20,50 !            1/2 
 
[ 2 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          2/21 
 
[ 3 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
756 pàgines i 24,95 !          -/16 
 
[ 4 ] A mí no me callan 
PEPE RUBIANES  
Alrevés 
224 pàgines i 20 !                  -/2 
 
[ 5 ] Diccionario de las 
cosas que no supe... 
RISTO MEJIDE / Espasa Calpe 
206 pàgines i 19,90 !            4/3


