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El periodista Toni Cruanyes 
s’ha fet la pregunta del milió o, 
més ben dit, dels 7,5 milions: 

com som els catalans? Aquest inter-
rogant identitari nacional és tan vell 
com les nacions, o potser més. A Un 
dels nostres. Identitats en conflicte 
a Catalunya (Pòrtic), Cruanyes va 
del que és concret al que és general, 
de la seva pròpia biografia al pla 
col·lectiu, de Canet de Mar, on el seu 
avi Antònio va ser el primer alcalde 
de la democràcia a les files de Con-
vergència –l’altre avi, Josep, sempre 
va ser franquista–, a la Catalunya 
del Procés, de la seva homosexuali-
tat a una societat cosmopolita amb 
moltes capes de ceba identitàries. 
Sense pretensions acadèmiques, 
ben llegit i documentat, basteix un 
relat assagístic àgil en què les con-
fessions personals i professionals es 
combinen amb reflexions ideològi-
ques i amb l’actualitat viscuda a peu 
de carrer com a corresponsal o re-
re la pantalla com a presentador del 
Telenotícies vespre de TV3. 

El seu tarannà prudent, moderat, 
discret, que ell atribueix tant a l’ex-
periència de l’homosexualitat –en-
cara conflictiva malgrat els aven-
ços– com a una herència familiar 
marcada per la derrota en la Guer-
ra Civil, es reflecteix en la mirada 
que projecta sobre la societat cata-
lana. Una mirada comprensiva, més 
analítica que militant, que busca la 
complexitat cromàtica del nosaltres 
i l’empatia amb els altres. Així, per 
exemple, tot i venir d’una tradició 
de militància lingüística, sense re-
negar-ne, assegura que no admetre 
que el castellà també és una llengua 
de Catalunya, una llengua que ha 
donat grans fruits literaris (Mendo-
za, Montalbán, Terenci Moix, Vila-
Matas, Cercas...), “és tenir una visió 
tancada, purista i esbiaixada del 
propi país”. És a dir, no creu que el 
català se salvi confrontant-se amb 
el castellà, sinó treballant i militant 
en el seu prestigi i modernitat. 

En un altre ordre de coses, tam-
bé afirma: “El discurs públic a Ca-
talunya no és racista, però sí pater-
nalista. I per això el desarrelament 
i la sensació de sentir-se ciutadans 
de segona és invisible per a la majo-
ria de catalans”. En aquest sentit, 
creu que ha quedat a mitges “el 
somni d’un sol poble” basat en el fa-
mós lema pujolià candelià “És cata-
là tot aquell que viu i treballa a Ca-
talunya” i en la integració lingüísti-
ca, pels quals tant es va treballar en 
el tardofranquisme i la Transició. 
Com a exemple paradoxal i clamo-
rós d’aquest fracàs, posa Younes 
Abouyaaqoub, el noi de Ripoll que 
va conduir la furgoneta mortífera 
en l’atemptat de les Rambles del 17 
d’agost del 2017: “Parlava català. 
Fins pocs mesos abans dels atemp-
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tats, li interessaven les noies de la 
seva edat i sortir de festa. Tenia 
plans de treballar, li agradava fer 
esport i fins i tot era independentis-
ta, com la majoria d’adolescents del 
seu curs...” Era, seguint l’expressió 
que dona títol al llibre, “un dels 
nostres”, un dels nous catalans fills 
de l’última onada d’immigrants. 
Però va caure en la ideologia extre-
ma jihadista perquè, malgrat tot, es 
devia sentir de segona. I reblant la 
paradoxa identitària, Cruanyes fa 
notar que tant el Younes com la 
resta de terroristes d’aquell fatídic 
17-A eren de Ripoll, “on reposen les 
restes de Guifré el Pilós. I estudi-
aven a l’institut Abat Oliba. Són els 
dos noms forjadors de la suposada 
catalanitat primigènia, en lluita 
contra els sarraïns medievals. L’is-
lamisme més radical al cor de la 
Catalunya més catalana”. 

El joc de capes identitàries a les 
societats contemporànies és infi-
nit. La globalització ha exacerbat 
els mecanismes d’afirmació defen-
siva o escapista, també a Catalunya. 
“Cap país no està mai prou vacunat 
perquè no prenguem totes les pre-
caucions necessàries per evitar una 
deriva en el catalanisme del que ja 
pateixen els nacionalismes identi-
taris de França, Anglaterra, Itàlia 
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o Espanya”, adverteix un Cruanyes 
que fa seves les sis fonts d’identitat 
de Huntington: adscriptiva (sexe, 
família, color de pell...), cultural 
(llengua, nació, religió...), territo-
rial (barri, ciutat, país, conti-
nent...), política (ideologia, partit), 
econòmica (classe, sindicat, em-
presa) o social (amics, esport, afici-
ons). És allò de Maria Mercè Mar-
çal, “a l’atzar agraeixo tres dons: 
haver nascut dona, / de classe bai-
xa i nació oprimida. / I el tèrbol at-
zur de ser tres voltes rebel”. 

El xoc entre el mite de l’1 d’octu-
bre del 2017 i el mite constituciona-
lista, la decepció europea, la medi-
terraneïtat parcial, el joc entre 
identitat i modernitat, o entre pro-
testa catalanista i consciència soci-
al, la cara fosca del nacionalisme es-
panyol... Cruanyes rebusca en tots 
els assumptes conflictius, des de les 
xarxes socials fins a la història, per 
fer un retrat col·lectiu que fugi de 
maximalismes i sentimentalismes. 
Com som, doncs, els catalans? 
“Som el que pensem que som, però 
també el que volem ser”. I el que vo-
lem ser s’expressa en la manera 
com ens expliquem. Perquè, para-
frasejant Joan Fuster, “el relat que 
no fem nosaltres, ens el faran en 
contra”.!

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IIRENE SOLÀ  / Anagrama 
168 pàgines i 16,90 !           -/56 
 
[ 2 ] Boulder 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
160 pàgines i 16,90 !           -/13 
 
[ 3 ] Ca la Wenling 
GEMMA RUIZ PALÀ 
Proa 
256 pàgines i 20 !                 -/17 
 
[ 4 ] Gent normal 
SALLY ROONEY 
Periscopi 
298 pàgines i 19,90 !          -/35 
 
[ 5 ] Guillem 
NÚRIA CADENES 
Amsterdam 
184 pàgines i 17,90 !            -/18

[ 1 ] Mar d’estiu 
RAFEL NADAL 
Univers 
224 pàgines i 18,50 !           -/12 
 
[ 2 ] Una forta abraçada 
SANDRO ROSELL 
Rosa dels Vents 
304 pàgines i 18,90 !             -/1 
 
[ 3 ] Dones valentes 
MERITXELL FEIXAS 
Ara Llibres 
150 pàgines i 17,50 !           -/14 
 
[ 4 ] Pandèmia 
SLAVOJ ZIZEK 
Anagrama 
120 pàgines i 9,90 !                -/1 
 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 
608 pàgines i 19,90 !       -/207
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La nena 
CARMEN MOLA 
Alfaguara 
360 pàgines i 19,90 !             -/2 
 
[ 2 ] La madre de 
Frankenstein  
ALMUDENA GRANDES / Tusquets 
560 pàgines i 22,90 !          -/18 
 
[ 3 ] Reina roja 
JUAN GÓMEZ-JURADO 
Ediciones B 
480 pàgines i 20,90 !         -/82 
 
[ 4 ] Y Julia retó a los dioses 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Planeta 
800 pàgines i 22,90 !          -/13 
 
[ 5 ] La chica de nieve 
JAVIER CASTILLO 
Suma de letras 
450 pàgines i 18,90 !           -/12

[ 1 ] A propósito de nada 
WOODY ALLEN 
Alianza 
440 pàgines i 19,50 !             -/2 
 
[ 2 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !          -/25 
 
[ 3 ] Pandemia 
SLAVOJ ZIZEK 
Anagrama 
120 pàgines i 9,90 !                -/1 
 
[ 4] La desaparición  
de los rituales 
BYUNG-CHUL HAN / Herder 
128 pàgines i 12 !             -/3 
 
[ 5 ] Pandemocracia 
DANIEL INNERARITY 
Galaxia Gutenberg 
136 pàgines i 14,90 !              -/1


