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El llibre de Borja de Riquer aplega articles seus escrits al llarg dels últims vint anys

Catalunya
i Espanya
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Borja de Riquer, Identitats
contemporànies: Catalunya i
Espanya. Eumo. Vic, 2000.

L
a qüestió de les iden-
titats i la pluralitat de
nacionalismes en l’Es-
panya contemporània
segueix sent un debat

obert a la polèmica. Els tòpics,
les distorsions i els errors me-
todològics alimenten una con-
trovèrsia que té, d’altra banda,
en l’apriorisme ideològic un
biaix permanent. Tot plegat fa
difícil analitzar amb rigor uns
esdeveniments en què la pers-
pectiva del present condiciona
sovint l’anàlisi del passat.
Aquest és, de fet, l’estat de co-
ses a què respon la publicació
del darrer llibre de Borja de
Riquer que, amb el títol Identi-
tats contemporànies, aplega un
conjunt d’articles escrits per
l’historiador en els darrers vint
anys. El text mostra el sorgi-
ment de les identitats contem-
porànies a Espanya com a re-
sultat d’uns processos històrics
que transcorren al llarg del se-
gles XIX i XX. Borja de Riquer
ha estructurat el volum en
quatre parts temàtiques dedi-
cades respectivament a la for-
mació de les identitats catala-
na i espanyola en el segle XIX,
a l’acomodació de Catalunya
dins l’Espanya liberal vuitcen-
tista, a l’acció política dels
conservadors catalans i, final-
ment, a la presentació d’una
reflexió interpretativa sobre
els nacionalismes català i es-
panyol i d’un text de debat
historiogràfic. Precisament, en
aquest article Riquer defensa la
necessitat de superar l’enclaus-
trament de la majoria d’estudis
sobre els nacionalismes perifè-
rics generalment reclosos en el
seu petit país. L’autor, que sub-
ratlla la importància de les
mútues influències entre els
nacionalismes català i espa-
nyol, proposa una historiogra-
fia oberta a la política general
espanyola per construir un es-
quema interpretatiu global que
permeti, en destacar i compa-
rar els elements particulars i
comuns, una millor compren-
sió de la formació i desenvolu-
pament de les identitats con-
temporànies a Espanya.

LA DIMENSIÓ ESPANYOLA
De fet, Borja de Riquer no
oblida en cap moment en el
conjunt d’articles que ens pre-
senta la dimensió espanyola
que emmarca des dels seus
inicis la construcció d’una
identitat catalana contempo-
rània i el desenvolupament del
catalanisme. I és que, en la seva
opinió, la feblesa nacionalitza-

dora espanyola i el sorgiment
de moviments nacionalistes
alternatius són dues cares de la
mateixa moneda. Des d’aques-
ta perspectiva, l’historiador
destaca que les elits polítiques,
econòmiques i culturals cata-
lanes de bona part del segle
XIX van participar del projecte
de la nova nació política espa-
nyola del liberalisme.

DIFERENTS MODELS D’ESTAT
Subratlla la coexistència inici-
al de diferents propostes sobre
el model d’Estat i el protago-
nisme català a l’inici de la re-
volució liberal. Més endavant
detalla les raons que van de-
terminar l’aparició d’una
identitat catalana alternativa a
l’espanyola: d’una banda, la
major modernitat de la socie-
tat catalana i, d’altra banda,
l’evolució conservadora de la
revolució liberal espanyola. El
caràcter autoritari, centralista
i militarista de l’Estat espanyol
va excloure, assenyala, els col-
lectius que no s’identificaven
políticament i socialment amb
el règim. Es va anar imposant,
afegeix, un discurs històric
conservador que donava per
suposada i per existent la nació
i la identitat nacional espa-
nyola. Aquestes són les claus
que expliquen, a parer de Ri-
quer, la deficient nacionalitza-
ció de la vida política espa-
nyola al llarg del segle XIX. En
la seva opinió, les identitats
tradicionals, i especialment la

catalana, van reaccionar a par-
tir de 1843 davant la incomo-
ditat en què es trobaven. Mal-
grat tot, Riquer caracteritza
entre 1843 i 1868 un període
de doble patriotisme amb l’e-
mergència d’un provincialis-
me ambivalent que sense pro-
posar la secessió no renunciava
a la catalanitat. En aquest sen-
tit són especialment explícits
els articles inclosos en la sego-
na i tercera part del llibre, on
es remarca l’excepcionalitat
del liberalisme espanyol en el
context europeu occidental i el

creixent desencís de corrents
conservadors catalans per la
política de la Restauració.

Finalment, després de cons-
tatar el fracàs polític del Se-
xenni Democràtic i l’evolució
del conservadorisme català cap
al regionalisme, Riquer descriu
el 1898 com el punt d’inflexió
en la consolidació d’un pro-
jecte nacionalista català que
cercava la seva pròpia via polí-
tica. Des d’aquesta perspectiva,
Riquer identifica l’origen i
desenvolupament del catala-
nisme en funció d’una triple

frustració que recull els dèfi-
cits democràtic, civilista i fe-
deralitzant del segle XIX espa-
nyol. A la vegada, remarca la
pluralitat política del catala-
nisme primerenc i el caracte-
ritza com un agent bàsic de
modernització. Identitats con-
temporànies té, doncs, el notori
mèrit de presentar amb rigor
un conjunt de dades i argu-
ments que ajuden a entendre
la configuració dels naciona-
lismes a Espanya i expliquen la
pluralitat de sentiments naci-
onals que hi ha actualment.
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Gary Indiana, Resentimiento.
Col·lecció Contraseñas.
Editorial Anagrama.
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R
esentimiento és un
producte genuïna-
ment americà. Els
més puristes defen-
saran que la litera-

tura és un art sense passaport,
però les 400 pàgines del llibre
de Gary Indiana són com una
capsa de música que cada ve-
gada que s’obre sona l’himne
Barres i estrelles. És impossible
ubicar aquesta novel·la en un
altre indret de l’univers que
no sigui al país de les ham-
burgueses i les paperetes pa-
pallona, i és precisament
aquest tret, el que crea d’en-
trada una distància insalvable
entre l’autor i el lector d’a-
questa banda del riu Grande.

Gary Indiana se situa dins
l’ona més freak de la narrativa
contemporània nord-america-
na post-Bukowski, al costat
d’altres professionals de la
passada de voltes com ara
Hunter S. Thompson, Robert

Sabbag i Breat Easton Ellis.
Indiana, però, escriu amb la
clara intenció d’escandalitzar
i amb aquesta finalitat utilitza
el pueril recurs del caca, pet,
pis i cul decepcionant els
amants d’altres nivells d’en-
giny. Els seus herois són cari-
catures dels personatges que
integren la fauna més fosca de
Los Angeles, però tots ells,
sense excepció, moren aixa-
fats per lloses tan pesades com
l’escatologia, la violència gra-
tuïta, la incontinència verbal i
la perversió sexual elevada a
límits tan desagradables com
la coprofàgia i d’altres fàgies
que prefereixo no relatar.

Per tots aquests motius,
Gary Indiana converteix la
narració de Resentimiento en
una autèntica prova d’obsta-
cles. El lector ha d’anar saltant
tanques de molt mal gust per
seguir viu en una lectura que,
per a més inri, es complica
l’existència utilitzant llarguís-

sims paràgrafs construïts sen-
se la presència d’un míser
punt i seguit per endur-se a la
boca. Amb l’afegit d’ofecs d’a-
questa magnitud, és fàcil pre-
veure la deserció progressiva-
ment d’aquells que han triat
aquesta novel·la simplement
per passar una bona estona.

TRES HISTÒRIES PARAL·LELES
La trama de Resentimiento rela-
ta tres històries paral·leles i
diferenciades. La primera està
dedicada a Seth, el protago-
nista principal, un periodista
free-lance i homosexual que vi-
atja a Califòrnia per cobrir el
judici dels germans Martínez,
un procés judicial que centra
la segona història narrativa i
que té més d’un i de dos punts
de coincidència amb el famós
cas dels germans Menéndez,
una escabrosa història de sang
i fetge que fa uns anys va
copsar l’atenció de l’opinió
pública nord-americana. La

tercera història, sens dubte la
més atractiva, és la que des-
criu les peripècies d’una tropa
de personatges tan personals i
peculiars com els que es tro-
ben al bar de La guerra de les
Galàxies.

Indiana agafa els tres fils
narratius i seguint un recurs
semblant a les Short cuts de
Robert Altman, es posa a ju-
gar a les perruqueres fent
una trena que li surt des-
compensada i que acaba sent
un relat ple d’alts i baixos
escrit amb una verbositat in-
controlada més adequada
per a un traductor d’imatges
televisives que per a un es-
criptor.

La conclusió és, doncs, que
tant és com acaba tot, que és
igual si el llibre finalitza amb
un grapat de merda volant
pels aires o si trontolla la fa-
lla de San Andres. A Resenti-
miento, és molt més interes-
ant el detall que el conjunt.
Això sí: la novel·la demostra,
una vegada més, que una de
les patologies més típiques
dels Estats Units és la que
creu que la gent famosa és
l’única que sap viure la vida.
Res més lluny de la realitat,
de la nostra realitat.


