
2 | EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 24 DE MAIG DEL 2019

imarts passat a
TV3 s’hi va fer el

debat de candidats a
l’alcaldia de Barcelona
i, estant com estem,
una determinada part

del temps la va ocupar la qüestió nacio-
nal. Tractant-se de la capital del país és
normal que aquest assumpte no s’hi
obviés, per bé que no va ser el gruix de
la discussió. Poc després que el candi-
dat del PP, l’anacrònic Josep Bou –i Vi-
la, i Costa, i Font, i Barceló...–, apel·lés
als sentiments dels catalans que es
consideren espanyols per intentar liqui-
dar qualsevol possibilitat de debatre
l’estatus de Catalunya, el candidat de
Ciutadans li va desmuntar la paradeta
sense voler-ho. Manuel Valls va afirmar
que se sent orgullós de ser “català, es-
panyol, francès i europeu”, normalitzant
el fet de poder participar de diverses
identitats nacionals constituïdes en
igualtat de condicions en estats dife-
rents. Valls es pot sentir espanyol i fran-

cès sense reivindicar el regnat de Josep
Bonaparte ni voler revertir el resultat fi-
nal de la Guerra del Francès, com molta
altra gent vinguda d’arreu combina la
seva catalanitat amb la pertinença al
seu país d’origen, sense supeditar-ho a
hipotètiques annexions, colonitzacions
o submissions. Barcelona, com totes
les grans ciutats, converteix en conciu-
tadans persones amb una gran varietat
de nacionalitats d’origen i amb una en-
cara més gran multiplicitat de senti-
ments i adhesions. L’espanyolisme,
possiblement perquè no té res més a
oferir, s’ha parapetat en l’excusa identi-
tària per justificar un immobilisme que
tot ho bloqueja i que procura censurar
qualsevol debat. Mentrestant, l’inde-
pendentisme ha pogut créixer essent
capaç d’imaginar un futur en comú. És
precisament per aquest motiu que, per
primera vegada, sembla que l’indepen-
dentisme podria conquerir l’alcaldia de
Barcelona. Una possibilitat que no es
podia arribar ni a imaginar deu anys en-
rere i que s’ha obert camí entre les co-
loraines de les banderes i les palpita-
cions sentimentals.
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Keep calm
Andreu Pujol

Orgullós de
ser espanyol i
francès

L’espanyolisme, potser
perquè no té res més a oferir,
s’ha parapetat en l’excusa
identitària per justificar
immobilisme

i ha sessions al festival de Ca-
nes en què, si tens una acredi-
tació mitjana dins de la jerar-

quització dels mitjans de comunicació
que estableix una implacable prioritat
en l’accés a la sala, saps que has
d’anar-hi aviat i, per tant, fer cua du-
rant una llarga estona si vols entrar-
hi. Era clar que, en la present edició, el
film que més ho exigia és Once upon a
time... in Hollywood, de Quentin Ta-
rantino. Així que em vaig posar a la
cua corresponent una hora i mitja
abans de l’inici de la projecció. Ho hau-
ria fet abans, però em vaig retardar es-
crivint els articles del dia. Quan vaig
arribar, ja hi havia molta gent, però
vaig calcular que entraria i així va ser.
El cas és que, per aprofitar el temps,
me’n vaig endur un llibre que hauria
volgut començar a llegir abans sense
que em fos possible per la feina: La
mesura dels nostres dies, el tercer vo-
lum del tríptic sobre Auschwitz i des-
prés (iniciat amb Cap de nosaltres
tornarà i continuat amb Un coneixe-
ment inútil) escrit per una supervi-
vent, Charlotte Delbo, però el primer
publicat en català. Ho ha fet Club Edi-
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tor amb una traducció de Valèria Gai-
llard.

La mesura dels nostres dies s’inspira
en les converses que, una vintena d’anys
després de l’alliberament dels camps na-
zis, Delbo va mantenir amb companyes
de deportació. Ho havia llegit a la cober-
ta, on també es diu que l’autora va néi-

xer a Vigneux-sur-Seine el 1913 i que ho
va fer de nou a Ravensbrück el 23 d’abril
de 1945 en ser alliberada del camp. Ha-
via estat transportada a Ravensbrück el
gener de 1944 des d’Auschwitz, on va
ser enviada un any abans després d’estar
empresonada unes setmanes a La Santé,
a París, i uns mesos al fort de Romainvi-
lle. Comunista i membre de la Resistèn-
cia, Delbo havia estat arrestada el 2 de
març de 1942 junt amb el seu marit,
Georges Dudach, afusellat poc després.
Fent cua per en Tarantino, que a la seva
manera va fer un film sobre la Resistèn-
cia antinazi amb Maleïts bastards, vaig
començar, doncs, a llegir La mesura dels
nostres dies. Sé que sentiré la veu d’al-
tres supervivents, però el llibre comença
amb la seva fent present l’estranyesa en
la tornada: “Vaig intentar recordar els
gestos que cal fer per recuperar la forma
d’un ésser viu a la vida. Caminar, parlar,
respondre les preguntes, dir on vols
anar, anar-hi. Ho havia oblidat. ¿Ho ha-
via sabut mai?” La lectura va durar poc
perquè uns amics van aprofitar el meu
lloc a la cua per posar-se al meu costat.
Però ja he començat La mesura dels
nostres dies i n’aniré escrivint.

“Fent cua per en
Tarantino vaig
començar a llegir ‘La
mesura dels nostres
dies’. La lectura va
durar poc perquè uns
amics van aprofitar el
meu lloc a la cua per
posar-se al costat
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