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l prestigiós historiador Jo-
sep Fontana (foto) presen-
ta el volum Catalunya i Es-

panya de Pierre Vilar dins la nova
col·lecció Biblioteca del Catala-
nisme, que presenta RBA La Ma-
grana. Tal com sintetitza el segell
editorial, la iniciativa planteja la
represa d’un projecte emblemàtic
de La Magrana (la Biblioteca dels
Clàssics del Nacionalisme Cata-
là). Recupera alguns dels textos
publicats en aquella col·lecció,
però fonamentalment aposta per
completar el cànon del pensa-
ment catalanista fins al present.

La col·lecció antiga arribava
fins al catalanisme d’abans de la
guerra amb un plantejament aca-
dèmic. La nova es dirigeix a un
lector no necessàriament especia-
litzat i recupera també textos pos-
teriors a la Guerra Civil que han
esdevingut clàssics, “veus que des
d’ideologies distintes han marcat
i marquen el desenvolupament
del moviment polític. I privilegia
aquelles obres que fan una aposta
ideològica i alhora han esdevin-
gut fonamentals en el cànon de
l’assagisme català”.

Assessorada per Jordi Amat,
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Agustí Colomines i Josep M. Mu-
ñoz, els quatre primers títols són
Notícia de Catalunya, de Jaume
Vicens Vives; Llum als ulls i força
al braç, de Joan Maragall; La na-
cionalitat catalana, d’Enric Prat
de la Riba, i Espanya i Catalunya,
de Pierre Vilar. Aquest últim con-
té l’esclaridor pròleg de Josep
Fontana, del qual us presentem
un fragment com a avançament.
Antic col·laborador d’aquest su-
plement, Fontana ens acosta la fi-
gura de Vilar en el seu context,
amb alguns elements biogràfics
que ens expliquen les seves cir-
cumstàncies i el valor de l’obra.
    Biblioteca del Catalanisme és
una selecció per oferir una lectura
d’obres i autors rellevants en
l’evolució del pensament del país,
des dels plànols cultural, polític i
identitari. Hem volgut presentar
la col·lecció a través de l’opinió
del que és l’historiador actual més
influent. En aquests temps en què
l’independentisme és tan fort,
convindria acostar als joves el se-
diment teòric del seu anhel. Per
tots aquests motius convé donar
suport a textos que ens expliquen
mentre s’expliquen. ❋
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l doctor Chris Hill va tro-
bar un fòssil vegetal
d’uns 130 milions d’anys

i el va batejar Bevhalstia. Es con-
sidera la planta o flor més antiga
de la Terra, del període cretaci.
La va localitzar a Surrey, al sud
d’Anglaterra, en uns roques so-
ta la sorra... com la famosa casa
d’uns dels nostres autors més
productius i estimats, que segur
que d’aquí a 130 milions d’anys
encara sumarà noves edicions
de La casa sota la sorra. Parlo de
Joaquim Carbó.

Però no només d’aquella no-
vel·la mítica viu l’home (en
Carbó, vull dir), perquè entre
els més de 130 (ep, un altre 130)
títols publicats ja compta el sisè
protagonitzat per Felip Marlot,
Les vacances de Felip Marlot
(Barcanova), amb il·lustracions
d’Òscar Julve.

El primer llibre d’aquesta me-
na de sèrie intermitent el va pu-

E blicar el 1979. Sí, ha plogut
molt. Carbó comenta que, com
en El retrat de Dorian Gray, el
seu Marlot no envelleix. A
l’obra de Wilde, el quadre paga-
va per les maleses del tal Gray,
però el Marlot de Carbó no en-
velleix perquè no fa maleses. I
ell potser sembla el mateix, però
l’entorn s’actualitza, perquè
Carbó (com l’alter ego que hi
apareix, Quimet Cartró, fins i
tot dibuixat a la pàgina 118)
sempre mira d’estar al dia (tret
d’excepcions com la Vespa i el
Dos Cavalls) i en aquesta histò-
ria gaudim d’una encisadora
mossa d’esquadra, la Clara,
amb qui practiquen paintball
(allò de disparar-se boles de
pintura), hi ha lleons de circ
abandonats, okupes, arracades
perdudes a la platja...

Que en Marlot no faci vacan-
ces vol dir que en Carbó tampoc
i, si és per gust, ens n’alegrem. ❋
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