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ASSAIG XAVIER SERRAHIMA

Història de la CNT
n explicar-se la his-
tòria catalana del
primer terç del segle

XX, i encara més la de la
guerra civil espanyola, una
de les organitzacions que
ha acostumat a rebre una
consideració més negativa
–quasi unànime– ha estat
la CNT.

El gran sindicat anar-
quista ha esdevingut una
mena de cap de turc –per
no dir d’ase dels cops– ge-
nèric, un comodí perfecte,
adaptable a qualsevol cir-

E cumstància, utilíssim per
carregar-li gairebé en ex-
clusiva el feixuc llast de la
responsabilitat dels fets
més luctuosos d’aquells
temps: començant pel
pistolerisme, seguint per
la radicalitat de les revol-
tes obreres dels anys vint,
passant pels excessos dels
primers mesos del con-
flicte bèl·lic i acabant amb
els Fets de Maig del 1934,
aquesta “guerra dins la
guerra [en què] les diver-
ses opcions ideològiques

s’enfrontaven i posaven en perill la rere-
guarda”, que comportà la definitiva dina-
mització del govern republicà català.

En aquest sentit, la publicació d’aquest lli-
bre de Ferran Aisa, en una col·lecció tan
prestigiosa com Base Històrica, esdevé tan
oportuna com recomanable per tractar que
la Confederació Nacional del Treball reco-
bri el lloc que li hauria de correspondre, per
mèrits propis, en la nostra història: el d’una
importantíssima organització “amb una fi-
losofia humanista” que “pretenia transfor-
mar la societat en una altra de llibertat i de
justícia”i que “volia que aquesta societat no-
va ho fos per a tothom”.

Amb aquest objectiu, l’historiador se-
gueix el continu, complicat i sempre con-
flictiu esdevenir de la CNT, des de la seva
fundació, l’any 1910 al Palau de les Belles
Arts de Barcelona, fins a la fi de la Guerra Ci-
vil, que provocà un “exili confederal […]
molt llarg” i “una clandestinitat molt dura”

 mig camí entre la biografia senti-
mental, la crònica i el llibre de viat-
ges, Un dia a Barcelona, escrita per

l’actor germanocatalà Daniel Brühl (Good
Bye Lenin!, i Eva) amb la col·laboració de Ja-
vier Cáceres, ens transporta a un microcos-
mos efervescent amb la tendresa i la lleugere-
sa desenfadada d’una cançó dels Antònia
Font. I no només perquè aquest dietari de
cuidadíssima edició ens recordi una infante-
sa de Cacaolat, Fanta de taronja i Scalèxtric.
No.

Brühl fa una passejada molt personal pels
carrers de Barcelona, la ciutat de la seva mare
i una mica també la seva, perquè hi va néixer,
encara que després se n’anés a viure a Alema-
nya. Tot i haver-hi tornat periòdicament
amb la família durant els dies feliços de les
vacances d’infantesa, no va ser fins als 26 anys
que s’hi va poder instal·lar uns mesos durant
el rodatge de la pel·lícula Salvador, dirigida
per Manuel Huerga. D’aquell temps neix
aquest retrat un pèl reivindicatiu sobre una
ciutat que té ben poc a veure amb la imatge
que n’ofereix el film més aviat, o més ben dit,
del tot bleda de Woody Allen Vicky Cristina
Barcelona.

Com en aquesta ciutat cada cop més plena
de turistes pots arribar a peu a gairebé tot ar-
reu, Brühl surt del Tibidabo, se’n va cap al
Carmel, recorre el Putxet, el mercat de la Tra-
vessera de Gràcia, va als toros a la Monumen-
tal i, entre d’altres llocs, visita els bars del Raval
–curiosament, l’actor té un bar al barri berli-
nès de Kreuzberg que es diu Raval–. Aquest
conjunt d’escenaris serveixen per vestir l’at-
mosfera singular d’un recull d’experiències
amb què l’actor evoca per exemple com, quan
era petit, els immigrants que hi tornaven veien
la cara lletja i més lúgubre de la ciutat. Brühl
posa l’èmfasi en la importància dels amics (la
preparació de la paella a casa del Manel Huer-

A
La reina de la festa
CRÒNICA MARTA MONEDERO

ga és memorable), no se n’oblida
de la tradició escatològica catala-
na (la figura del caganer sobta a
l’estranger) i ho salpebra amb al-
gunes anècdotes i pinzellades his-
tòriques.

La idea inicial que tenia l’autor
era explicar la ciutat Barcelona als
alemanys i, potser en algun mo-
ment, per aquest motiu cau en al-
gun tòpic, però en general afina
prou bé, desprèn una mediterrà-
nia alegria primaveral i, sobretot,
desperta curiositat per continuar

amb la lectura. Probablement el
millor d’Un dia a Barcelona és la
mirada suggeridora, càlida i encu-
riosida, a mig camí entre l’estra-
nger i el barceloní, plena d’amor i
admiració per una ciutat única i
especial, plena de sol i ombres que,
gairebé sense proposar-s’ho, s’ha
acabat convertint en la reina de la
festa: la ciutat europea de moda, el
lloc més trendy, segons unes quan-
tes guies. Però, en el fons, amb
tants visitants, no estarem morint
d’èxit? ❋
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L’apunt
Daniel Brühl
(Barcelona, 1978)
va debutar al
cinema el 1999
amb un paper a
‘Schlaraffenland’,
film que n’ha estat
seguit de gairebé
una quarantena
més.

L’actor Daniel
Brühl

ha explicat la seva
visió de Barcelona

en un llibre
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