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D
urant les últimes
dècades, la biblio-
grafia sobre el naci-
onalisme i els naci-
onalismes s’ha in-

crementat de forma notable
gràcies als treballs d’una àm-
plia i variada nòmina d’histori-
adors, politòlegs, economistes,
antropòlegs, psicòlegs, filòsofs i
filòlegs. D’aquests treballs, uns
s’acosten al nacionalisme úni-
cament com a objecte d’estudi,
i uns altres ho fan des d’una
determinada posició o presa de
partit, sia a favor o en contra.
Raons i tòpics, que du el subtítol
Catalanisme i anticatalanisme, de
Josep-Maria Terricabras (filòsof,
catedràtic de filosofia a la Uni-
versitat de Girona, i col·labora-
dor de l’AVUI i del Catalunya nit
de Catalunya Ràdio) incideix de

nou en la qüestió del naciona-
lisme. La novetat: en el seu tre-
ball, Terricabras, sí, s’apropa al
nacionalisme en tant que ob-
jecte d’estudi, però també ho fa
des d’una determinada mili-
tància, que mai no amaga, que
no és altra que la del
catalanisme. Més, i això fa que
el llibre tingui un interès afegit:
a redós de l’assumpte tractat,
l’autor aprofita la conjuntura
per reflexionar sobre diverses
qüestions com ara són la sobi-
rania, el cosmopolitisme, l’in-
dividu i l’individualisme, els
drets i els deures, el llenguatge
i la consciència. Resumint:
anàlisi, militància i reflexió.

Raons i tòpics és un d’aquells
llibres que, com diu el tòpic,
que en aquest cas no ho és, té la
gran virtut de fomentar el de-
bat i la discussió. I és un d’a-
quells llibres que –això també
em sembla una gran virtut–
agradarà o no convencerà a
parts gairebé iguals. La qual
cosa, ben mirat, no és sinó una
altra manera de fomentar el
debat i la discussió. Anem al gra
i concretem algunes d’aquelles

idees que agradaran o no con-
venceran segons quins lectors.
A alguns els agradarà que Ter-
ricabras digui que els grups
nacionals no es confonen els
uns amb els altres, o que afirmi
que Catalunya és una nació no
reconeguda o poc reconeguda,
o que parli d’identificació per
superar un concepte teòrica-
ment tan conflictiu com el d’i-
dentitat, o que sostingui que la
nació és un estructura gairebé
natural que amb noms diversos
ha aixoplugat els éssers hu-
mans al llarg de la història, o
que reivindiqui el reconeixe-
ment polític dels Països Cata-
lans i el dret d’autodetermina-
ció de Catalunya, o que digui
que la defensa dels drets i lli-
bertats individuals troba el seu

fonament en la praxi del grup
que lluita per aquests drets, o
que demani la conscienciació
nacional dels catalans i conclo-
gui que qui a Catalunya no té
posició nacional catalana presa
per activa adopta per passiva la
posició nacional espanyola.
Doncs bé, tot això que agradarà
a alguns no convencerà uns al-
tres, que pensaran que en certs
llocs com Catalunya els grups
nacionals es poden arribar a
confondre per allò de la doble
pertinença, o que Catalunya sí
que és reconeguda com a nació
a pesar de no haver assolit la
plena sobirania, o que la noció
d’identificació és una excusa de
mal pagador, o que la nació és
un invent recent, o que l’auto-
determinació és un dret dels
països colonitzats i un progra-
ma polític per als altres, o que
els drets individuals estan per
damunt dels del grup, o que no
manifestar una posició nacio-
nal catalana activa no equival
necessàriament a ser un espa-
nyolista passiu. Els uns i els al-
tres estaran d’acord amb algu-
nes de les idees de Terricabras
com, per exemple, quan afirma
que el nacionalisme té molt de
sentiment o constata que hi ha
un nacionalisme ocult que va
pel món disfressat de cosmo-
politisme. I el que està fora de
qualsevol dubte és que tots els
lectors agrairan que Terricabras
hagi escrit un llibre que, recor-
dant un dels treballs més cele-
brats del filòsof, aconsegueix
que ens atrevim a pensar.
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E
l nom de Bruce Chat-
win conté una màgia
difícil d’explicar per a
tots aquells que viat-
gen amb un llibre a la

motxilla. Va molt més enllà de
l’etiqueta de travelling writer.
Encarna l’esperit de llibertat i
de seducció que altres viatgers
de la seva generació, com Paul
Theroux, mai no podran asso-
lir. Si Kerouac és el màxim ex-
ponent literari de l’autoestop i
de la fugida cap endavant que
condueix a les migracions dels
hippies, Chatwin ha esdevingut
l’ideal del nòmada del canvi de
mil·lenni. Poc equipatge que
permeti canviar d’avió com qui
canvia de taxi, en un món que,
per primera vegada en la his-
tòria, pot ser conegut per qui
estigui disposat a intentar-ho.

Explica la llegenda, hàbil-
ment alimentada per ell ma-
teix, que un dia va anar a en-
trevistar, per al Sunday Times
Magazine, la dissenyadora Eileen
Gray i va veure un mapa de la

Patagònia al bell mig d’una pa-
ret. Tots dos desitjaven anar-hi,
però ella tenia 93 anys. Chat-
win se n’hi va anar, poc després
d’enviar a la revista el famós
telegrama “Me’n vaig a la Pata-
gònia”. Sis mesos més tard tor-
nava amb el material del llibre
de viatges més famós –i possi-
blement el millor– del darrer
quart del segle XX: In Patagonia.
Aquí acaba La formació d’un es-
criptor, un dels articles de ca-
ràcter biogràfic que va publicar
en vida, reunit en el volum
pòstum Anatomía de la inquietud,
i el més semblant a una auto-
biografia que mai va redactar.
Abans de la Patagònia: una in-
fància ben moguda, una mete-
òrica carrera com a expert de
Sotheby’s, una insatisfacció
profunda amb la seva professió
que l’estava deixant (psicològi-
cament) cec, un temps a Edim-
burg estudiant arqueologia i
algunes entrevistes memora-
bles amb André Malraux i amb
Nadeyda Mandelshtam.

LA TASCA DEL BIÒGRAF
Podria dir-se que l’esquema de
la primera meitat de la im-
prescindible biografia que Ni-
cholas Shakespeare ha escrit
sobre l’escriptor anglès està
contingut en aquest article del

1983. Però, evidentment, la
tasca del biògraf és anar molt
més lluny. No hi ha dubte que
aquestes 600 pàgines de dades i
reflexions constitueixen una
prova irrefutable que s’ha anat
més enllà de la informació que,
sobre ell mateix, Chatwin va
deixar en escrits de tota mena.
I aquí es troba la dificultat
principal a què s’enfronta Sha-
kespeare. El subjecte de la seva
investigació era un transfor-
mista, un mag de les aparences,
de les mentides, que va fer de la
seva trajectòria vital un joc de
màscares, una invenció cons-
tant. La darrera, l’obra mestra,

va ser el seu afany per amagar
que s’estava morint de sida,
amb totes les implicacions ho-
mosexuals que això comptava
als anys vuitanta. Segons no es
cansava de repetir, era una es-
tranya malaltia tropical l’en-
carregada d’assassinar-lo quan
només tenia 48 anys.

La biografia és, per tant, un
esforç per anar despullant l’es-
criptor viatger de totes aquestes
màscares. Els descobriments
que això comporta són, entre
d’altres, una profunda soledat
marcada per l’absència eterna
del pare, quan era petit, la fi-
gura d’Elizabeth, l’única dona
que va estimar i amb qui va
viure un estrany matrimoni, la
conflictiva acceptació de la seva
homosexualitat, l’obsessió per
l’escriptura i el fong asiàtic que
es va aprofitar de la debilitat
que li causava la sida per ma-
tar-lo. Però sobretot Elizabeth,
la gran desconeguda de la vida
d’algú que va conrear una
imatge de romanticisme solita-
ri, la dona a qui va tornar una
vegada i una altra, com Ulisses
a Ítaca.

D’aquest repte, Shakespeare
se’n surt amb una excel·lència
que, sens dubte, es recolza en
l’escola anglosaxona d’estudis
biogràfics, que combina una
sòlida tradició amb els recursos
econòmics imprescindibles per
dur a terme un projecte tan
ambiciós. Bruce Chatwin és el re-
sultat d’haver visitat tots els
llocs on Chatwin va ser i d’ha-
ver-se entrevistat amb totes les
persones que l’autor d’Els traços
de la cançó va conèixer; és a dir,
és el producte d’una tasca
d’anys basada en la passió del
biografiat: els viatges.

➤ ➤ ➤
Així doncs, potser l’única cosa
que pot explicar que Becker fos
capaç d’anar més enllà del
simple testimoniatge, de con-
vertir els patiments del passat
en un somriure forçat però
carregat d’esperança vers el fu-
tur, és que tot just tenia 8 anys
quan es va acabar la Segona
Guerra Mundial. Davant el des-
assossegat desencís de Stein-
berg, l’autoimposada insub-
missió de Becker encara frapa
més. Becker va conservar tota la
seva vida un irreductible afany
per mirar la història de fit a fit.
Va viure al Berlín comunista
lluitant per democratitzar un
país que no era el seu (ell era
polonès) fins que les topades
amb el govern d’Eric Honecker
el van obligar a creuar el mur.
I, encara als últims anys de la
seva vida, va esdevenir un dels
referents intel·lectuals de la
unificació alemanya com a au-
tor dels guions de la sèrie tele-
visiva Wir sind auch nur ein Volk,
que ha estat reposada diverses
vegades al seu país. Potser a
Auschwitz va topar amb algun
Guido o Jakob que es va esfor-
çar a preservar-li un fons d’in-
nocència...

Steinberg no. Va forjar la se-
va personalitat al camp i, men-
talment, ja no en va poder es-
capar. “Tinc la certesa que això
que fou un cataclisme de la
història no es tornarà a produir
mai més”, ens diu. Però el to del
llibre ens revela que l’autor sap
que per a ell és tard, que va es-
merçar tota la seva creativitat,
tot el seu esperit de superació i
tota la seva capacitat de creure
en l’impossible en l’empresa de
sobreviure a la terrible regla
d’Auschwitz: “Els 340 que érem
al començament es reduïren
un 40% en 3 mesos; un 60% en
8 mesos [...] i un 85% al cap d’un
any”. Per això Steinberg va es-
criure un sol llibre (més per a
ell que per als altres) i Becker es
va multiplicar per donar a co-
nèixer les seves inquietuds.

Sigui com sigui, i malgrat
l’abisme que separa la fredor
desèrtica de Steinberg de la
tendresa sorneguera de Becker,
tots dos textos estan units per
una experiència massa forta
per fer-los gaire diferents.
Comparteixen, diguem-ne, els
llocs comuns de l’Holocaust: el
sentit de culpabilitat del super-
vivent; la mossegada del re-
cord; la imperiosa necessitat de
comprendre els motius de l’ul-
tratge o de trobar-li una justifi-
cació sabent que no existeix; la
insospitada força de l’instint de
supervivència; la relativitat
d’això que anomenem felicitat
(es pot ser feliç pel simple fet de
tenir la certesa que avui no
moriràs?); la degradació física
com un reflex de l’ocàs moral;
la transformació de l’alemany
en una llengua posseïda per la
barbàrie (“et temies haver des-
après la teva llengua”, diu el
narrador de Jakob el mentider); el
patiment, la desgràcia, l’absur-
ditat, la mort... I, davant de tot
això, el consol de recordar que
la civilització sovint ens porta
cap allà on tothom estava d’a-
cord que no s’havia d’arribar... I
sobrevivim. Un consol del tot
insuficient, si es vol. Però no se
me n’acut cap altre de millor.
Ni al meu amic mestre tampoc.


