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Ernest Lluch va publicar articles a ‘Serra d’Or’ durant quaranta anys

Notes per persuadir
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Ernest Lluch, Apunts sobre
economia i cultura. Articles de

Serra d’Or. Pòrtic.

Barcelona, 2002.

E
ntre els anys 1960 i
2000, Ernest Lluch va
publicar més de
cent-vint articles de
les temàtiques més

diverses a la revista Serra d’Or.
Són textos que van des de l’ar-
ticle d’opinió i l’entrevista fins
al reportatge i la ressenya bi-
bliogràfica. Editorial Pòrtic ha
publicat, a partir d’una idea
d’Enric Lluch, una selecció de
vuitanta-vuit escrits represen-
tatius d’aquests 40 anys de
col·laboració. Lluch, un jove
que llavors tenia 23 anys, va
iniciar la seva col·laboració a
Serra d’Or el març del 1960 amb
la publicació d’un Informe sobre
la llei de reforma agrària cubana,
que ja va resultar polèmic per
l’elogiosa consideració que
Lluch en feia. Un any després
Ernest Lluch esdevenia cap de
la secció d’economia de la re-
vista, englobada fins llavors en
la de geografia i economia que
portava el seu germà Enric. De
fet, la relació d’Ernest Lluch
amb Serra d’Or venia de ben
abans, donat que havia estat
un dels joves estudiants que
havien demanat a l’abat Escar-
ré la publicació d’una revista
en català sota el paraigua del
concordat amb la Santa Seu,
tal com recull Albert Manent a
Semblances contra l’oblit.

Els textos seleccionats en
aquest volum han estat agru-
pats en set categories temàti-
ques que recullen els nombro-
sos interessos intel·lectuals
d’Ernest Lluch. Pensament
econòmic, polítiques públi-
ques, regionalisme econòmic,
economia catalana, País Va-
lencià, burgesia i capitalisme
financer a Catalunya i cultura
i universitat són els set epígrafs
que encapçalen cada una de les
parts del llibre que presentem.
Els articles dels primers anys,
que de fet omplen la major
part del volum, donen compte
de la vitalitat intel·lectual del
jove Lluch, que en aquells anys

formava part, com a secretari,
de la primera junta directiva
del Cercle d’Economia i era
membre del Seminari de Polí-
tica Econòmica de la Universi-
tat de Barcelona. Precisament,
Lluch encapçalaria la partici-
pació del Seminari durant el
curs 1961-62 en l’estudi de la
balança comercial interior de
Catalunya, un dels temes que
podem entreveure en aquests
Apunts sobre economia i cultura.

Cap al 1964, Lluch comen-
çava a treballar en la seva tesi
doctoral sobre els planteja-
ments ideològics de la burge-
sia catalana. El treball, dirigit
per Fabià Estapé, seria final-

ment publicat l’any 1974
amb el títol d’El pensament
econòmic a Catalunya
(1760-1840). Els articles de Serra
d’Or deixen constància de la
recerca de Lluch, que reflexi-
ona sobre l’aptitud financera
de Catalunya i repassa a bas-
tament les actituds del capi-
talisme financer català.

EL REGIONALISME ECONÒMIC
Sobresurten igualment les pà-
gines dedicades al regionalis-
me econòmic, en què Lluch
propugna una revisió d’un ca-
talanisme que creia massa
tancat en una posició histori-
coculturalista. El lector també

trobarà les dades que el van
portar a considerar els Països
Catalans com una unitat eco-
nòmica. També els articles en
què reflexiona sobre els Països
Catalans i que obren pas a te-
oritzacions més profundes,
com la que amb el títol Nació i
regió als Països Catalans presen-
tava, l’any 1976, conjuntament
amb Josep M. Carreras, Eugeni
Giral i Francesc Roca, en les
jornades de Debat sobre els Països
Catalans. Aquestes pàgines ens
mostren el Lluch que coneix i
practica el valencianisme. És el
Lluch valencià, que l’any 1970
s’incorporava a la Universitat
de València i que mostrava el
seu coneixement de l’econo-
mia valenciana a La via valenci-
ana, llibre amb el qual gua-
nyava l’any 1975 el premi
d’assaig Joan Fuster i que re-
centment ha reeditat Editorial
Afers.

No seria possible finalitzar
aquesta ressenya sense deixar
constància dels textos en què
el darrer Lluch explorava el
redreçament posterior al 1714.
Són les pàgines dedicades als
homes del 1780, des de Cap-
many i Caresmar fins a l’eco-
nomista Romà i Rossell, als
quals Lluch va dedicar un vo-
lum tan notable com La Cata-
lunya vençuda del segle XVIII
(Edicions 62).

L’antologia presenta, doncs,
una àmplia perspectiva dels
interessos culturals i polítics
d’Ernest Lluch, que donen for-
ma a un seguit d’arguments,
recerques i reflexions que dei-
xen constància de la seva am-
plitud intel·lectual.

Sobre dones i infidelitats
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N

Santiago Forné, La dona
infidel. Quaderns Crema.

Barcelona, 2002.

L
a novel·la La dona in-
fidel, de Santiago For-
né, nascut el 1959 a
Castelló de la Plana i
mestre d’adults a la

vila de Catarroja –un dels in-
drets del Països Catalans, per
cert, amb més densitat d’es-
criptors per quilòmetre qua-
drat– és un debut literari ben
interessant.

Forné construeix la seva
història a partir del perso-
natge de Clara, la dona infidel
a què fa referència el títol.
Clara té 29 anys i viu a cavall
entre Barcelona, on treballa, i
València, la seva ciutat de
naixement, on hi han quedat
els records del seu pare, mort
dos anys abans, la presència
d’Adela, la companya del pa-
re, l’existència senzilla d’Au-
rora, la serventa de la casa, i

tota la colla d’amics de jo-
ventut.

Clara se’ns presenta com
una dona que viu en un estat
de perpètua insatisfacció,
tant personal com sentimen-
tal. Un any, per Falles, conei-
xerà Roberto, un italià de Bo-
lonya que s’ha incorporat a la
colla d’amics valencians, i se
n’enamorarà. El juliol se-
güent compartirà amb ell el
seu mes de vacances... Però les
coses no acabaran quallant
com ella, en principi, sembla
desitjar. A mig mes abandona
Bolonya i bolonyès amb in-
tenció de tornar a Barcelona.
No ho farà, però. S’hi repensa
a darrera hora i canvia de
rumb. Baixarà cap al sud, a
Sicília, i des d’allí es dedicarà
a escriure les seves impressi-
ons personals dels darrers
mesos. Unes impressions que,
inevitablement, la fan re-
muntar-se molt més enrere
en la remembrança de la seva
vida. Justament aquesta des-

cripció, adreçada a un amic
de tota la vida, constitueix la
major part del text que llegim
a La dona infidel.

UN FINAL ASCENDENT
Explicada fins a aquest punt,
la novel·la de Santiago Forné
no passaria de ser una molt
correcta història trenada en-
torn dels sentiments d’amor i
de desamor d’un personatge
concret. La sorpresa, però, ens
espera en el darrer quart del
llibre, quan l’autor ens per-
met furgar en les entreteles de
les tribulacions de Clara des
d’un altre punt de vista: el de
l’amic de tota la vida que, al-
hora, se’ns descobrirà com un
enamorat secret de la noia. En
aquesta part el llibre creix i
l’acció s’accelera. El ritme
narratiu i l’estil també parti-
cipen d’aquesta nova perspec-
tiva i el lector s’adona que, en
el fons, les angoixes de Clara
no són més que una manifes-
tació d’una nostàlgia salvatge

per tornar a recuperar la mi-
rada innocent capaç de perce-
bre com és de meravellós el
món.

El llibre, però, encara reser-
va al lector una sorpresa final
en forma d’una tercera part,
d’una dotzena escassa de fulls,
en què l’autor distorsiona el to
realista que havia mantingut
fins a aquest moment i acon-
segueix acabar el llibre amb
un efecte ascendent que tren-
ca qualsevol temptació de li-
quidar el relat dintre dels lí-
mits grisosos de la previsibili-
tat.

M’ha agradat aquest llibre
de Santiago Forné. Per diver-
ses raons que he intentat ex-
plicar més amunt. Pel seu
acurat sentit del ritme narra-
tiu (una virtut, gairebé un
instint, que l’escriptor de raça
té), per l’ajustada proporció
entre la senzillesa de la histò-
ria i la competència amb la
qual ens és narrada. I sobretot
m’ha complagut veure com

l’autor demostra en tot mo-
ment un perfecte domini del
que porta entre mans: una
història que podria haver cai-
gut en els tòpics previsibles de
la novel·la sentimentaloide i
que, en canvi, ens parla sense
tòpics del perill que els senti-
ments acabin deformant-nos
la visió del món.

ELS ACTORS DE L’OBRA
Carles, Roberto, Adela, Aurora
i fins i tot el personatge absent
del pare mort, però constant-
ment present a través dels re-
cords de la seva filla, són els
actors del procés de canvi que
viurà Clara. Ja ho llegim en el
paràgraf inicial de La dona in-
fidel: “He canviat i he perdut
moltes energies mentre he
viscut aquesta història”. Mèrit
de Santiago Forné és, doncs,
explicat de forma senzilla i
convincent aquest sentiment
de transformació de Clara.
Aquesta certesa de saber-nos
diferents que experimentem
cada vegada que llegim un
bon llibre, cada vegada que
ens enamorem...


