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ls principals personatges de Ca-
da color d’un riu han tingut una
vida difícil. La majoria, durant

la infantesa. Després que la seva mare
hagi mort, Xènia viu separada del seu
germà i de qui ja no vol reconèixer
com el seu pare. Però és qui se n’ha sor-
tit millor, encara que, en alguns capí-
tols, l’Àlex, el narrador i el principal
personatge d’aquesta primera novel·la
de Manuel de la Rosa, pensi que és Si-
gurd, el danès, que té el cap més ben
moblat.

Cada color d’un riu és una novel·la
poètica i ben escrita, si bé, com tantes
altres novel·les d’avui, poc complexa,
de fondària de bassa més que no pas de
riu. Però en aquest cas em sembla que
es justifica perquè, de petit, l’Àlex va
experimentar, junt amb la Minkara,
un fet traumàtic que l’ha bloquejat
prou perquè sigui incapaç de preveure
què pot passar i d’anar una mica més
enllà del que fa o del que li diu la gent
amb qui tracta.

Sentiments bloquejats
També està bloquejat en els seus senti-
ments. És per això que, si no ens digués
que té un passat d’alcohol, un fill mort
i una dona que el deixa, els lectors no
hauríem pogut descobrir mai el que hi
ha darrere de Zeb. O en el passat
d’Okonkwo, el nen africà de cinc o sis
anys, que va viure un trauma semblant
al que va viure la Minkara quan era pe-
tita.

L’Àlex no acaba d’explicar-nos mai,
tampoc, aquest primer trauma de la
Minkara perquè amb prou feines si en
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coneix algunes pinzellades i perquè
ella tampoc no ho explica. Ara, que ja
és gran, ho hauria tingut senzill si ha-
gués anat a parlar-ne amb la seva ma-
re, que és també tia de la Minkara.
Potser li hauria dit coses que ell i que
els lectors ignorem. Però ni se l’hi acu-
deix.
    No gens diferentment del danès Si-
gurd, l’Àlex, doncs, viu com una fulla
arrossegada pel riu del present, bascu-
lant amunt i avall segons les apari-
cions o desaparicions de la Minkara,
segons les aparicions o les desapari-
cions de la Xènia i segons el que li diu
la gent que troba, mentre prova de su-
rar tot aferrant-se al pneumàtic del
riu del passat que va compartir amb la
Minkara.
    Abans, naturalment, d’aquell fet
traumàtic que va marcar l’un i l’altre,
si bé de manera diferent.

El primer trauma    
Tampoc no sabem per què; potser
perquè va ser el primer trauma d’ell,
però el segon d’ella. En aquells temps
més feliços, un dia la Minkara va rega-
lar-li una capsa de llapis de colors –a la
novel·la llegim sempre caixa–. L’Àlex
deu ser tan bon dibuixant com bon
narrador. Les seves descripcions, per
exemple, tenen sempre el traç d’un di-
buix ben marcat, concret. No hi ha
ocell ni arbre en aquesta novel·la que
no tingui sempre un nom propi.
    Hi he sabut veure molt més sugge-
riment que profunditat. Onades i
onades de traumes i de sentiments en-
tranyables. ❋
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La indignació històrica dels catalans
avier Escura (1954) és llicenciat en
geografia i història i autor i editor
de diversos llibres, com ara els assa-

jos Crònica dels càtars (1996), Càtars i troba-
dors (1998), Els mites de Muret i Montsegur
(2003) i Per castells d’heretges (2006). També
és autor del llibre il·lustrat Un passeig histò-
ric i artístic pel patrimoni monumental i ar-
quitectònic santcugatenc (2007). Ara és el
regidor de cultura de Sant Cugat del Vallès.

A La història indignada dels catalans no
trobareu els indignats de la plaça de Catalu-
nya del 15-M, sinó una anàlisi i una reflexió
sobre els orígens i el desenvolupament de les
raons nacionals i sobre els sentiments iden-
titaris dels catalans. Però no es tracta d’una
compilació de greuges, sinó d’un assaig ben

X estructurat sobre el desencaix de la relació
històrica de Catalunya i Espanya. Escura
s’immergeix per presentar la seva tesi en
l’evolució dels pobles peninsulars des d’As-
túries, Lleó i Castellà, Portugal i Galícia pas-
sant pel País Basc i el Regne de Navarra fins
a l’hegemonia de Barcelona i la corona cata-
lanoaragonesa. S’endinsa en les diferències i
rivalitats entre castellans i catalans a través
del temps, l’edat mitjana, l’edat moderna i la
contemporània.

L’autor analitza el fet històric del perquè
Catalunya va esdevenir principat i no regne,
i ens aclareix que s’ha creat una confusió so-
bre el terme principat, que no vol dir títol
d’una primogenitura sinó que és el sinònim
de país lliure o sobirà procedent del llatí

prínceps. Aragó, Mallorca i València, en can-
vi, són conquestes i, per tant, regnes: “Cata-
lunya no va sorgir d’una conquesta, sinó
d’un procés d’independència dels seus an-
tics comtats, que, de forma lliure i pactada,
van reconèixer tots com a primer (príncep)
però entre iguals el de Barcelona (primum
inter pares), o sigui, el principal o principat
entre tots ells.”

Escura també analitza els diversos nacio-
nalismes, les seves teories, els seus senti-
ments i les seves maneres de fer. I respon a
les tòpiques frases fetes sobre la mania dels
espanyols als catalans o la poca o baixa auto-
estima dels catalans. A més, reflexiona sobre
la situació del món global actual amb l’en-
vestida dels mercats contra les nacions. ❋
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