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Salvador Morera és autor de ‘Canadà divisible’, juntament amb Josep Sort

El mirall quebequès
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L
es recents eleccions
quebequeses del mes
d’abril passat han
tornat a posar de
manifest, malgrat la

victòria dels federalistes del
Partit Liberal, el difícil encaix
del Quebec dins el Canadà.
També, però, i la victòria dels
federalistes així ho manifesta,
les diferents solucions propo-
sades des del mateix Quebec.
Del passat, present i futur de
la societat quebequesa i de les
seves relacions amb el Canadà
se n’ocupen amb tot detall els
llibres que presentem en
aquesta ressenya. Salvador
Morera i Josep Sort, president
i vicepresident de l’Associació
Catalunya-Quebec, respecti-
vament, ofereixen a Canadà
divisible una revisió de gran
utilitat per al lector català
sobre l’estat actual de la polí-
tica quebequesa. La primera
part del llibre, de la qual és
autor Salvador Morera, des-
criu la via quebequesa d’au-
todeterminació que l’assagis-
ta contraposa a l’evolució del
federalisme canadenc, que,
particularment, d’ençà de
l’aprovació de la Constitució

del 1982, ha refermat el seu
unitarisme. L’autor repassa
les propostes i resultats dels
referèndums del 1980 i el
1995 per, finalment, exami-
nar l’estat actual de confron-
tació entre nacionalistes i fe-
deralistes.

Per la seva banda, Josep
Sort ofereix en la sego-
na part del volum una
àmplia panoràmica de
les diferents organit-
zacions polítiques i
sindicals que verte-
bren el nacionalisme
quebequès. El text de
Sort finalitza amb una
anàlisi de l’enfronta-
ment entre federalis-
tes i nacionalistes a
partir del pronuncia-
ment de la Cort Supre-
ma del Canadà de l’any
1998, que venia a ad-
metre que el Canadà és
divisible. Probable-
ment són les pàgines
que més interessaran
al lector català, que
sovint ha examinat el
restabliment de l’auto-
nomia catalana des del
mirall quebequès. Un dels
encerts del llibre és precisa-
ment presentar la traducció
catalana de l’Informe de la
Cort Suprema del Canadà so-
bre la Secessió del Quebec,
així com les successives in-
terpretacions legals que
n’han fet els governs del Ca-
nadà i del Quebec.

El reconeixement explícit
al dret del Quebec a decidir el
seu futur i l’obligació del Ca-
nadà de negociar en cas que
una majoria clara al Quebec
esculli un futur sobirà per al
seu país situen la via quebe-
quesa d’autodeterminació
com un referent ineludible

en el dret internacional. El
referent quebequès, tanma-
teix, va força més enllà, tal
com posa de manifest l’histo-
riador i sociòleg quebequès
Gérard Bouchard a La nació
quebequesa. Futur i passat.
Aquest llibre no és tan sols
una excel·lent revisió sobre el
passat quebequès, sinó sobre-

tot una valuosa reflexió sobre
el seu futur a partir d’una
profunda reinterpretació del
passat. L’autor presenta una
proposta de construcció de la
societat quebequesa que su-
posa incloure com a connaci-
onals no tan sols els francò-
fons, sinó també les diferents

minories lingüístiques i ètni-
ques que conviuen en aquell
país. Bouchard aposta, doncs,
per obrir al màxim els límits
de la nació per conformar,
més enllà de les històriques
relacions amb França, una
societat multicultural, multi-
lingüística i multiètnica i, en
definitiva, una cultura origi-

nal més enllà de la matriu
francesa.

La proposta de Bouchard
parteix d’una profunda revi-
sió de les bases culturals de la
comunitat política per adap-
tar el marc nacional a la
creixent diversitat ètnica i
cultural que afecta tant la so-
cietat quebequesa com la
majoria de nacions d’Occi-
dent. Bouchard, però, no re-
nuncia a les referències cul-
turals que, de fet, fonamen-
ten la identitat, la pertinença
i la solidaritat, sinó que les
reformula dins un nou para-
digma emmarcat pel respecte

als particularismes
culturals i a la univer-
salitat dels drets cívics.
L’assagista quebequès
aposta, doncs, per bes-
canviar el tradicional
nacionalisme estricta-
ment cultural per un
veritable projecte de
desenvolupament col-
lectiu. Un projecte que
l’autor quebequès ver-
tebra en un doble con-
tracte alhora cívic i
cultural que tindria el
seu punt de confluèn-
cia en la consideració
de la llengua francesa
com a matriu comuna,
sigui com a llengua
materna, com a llen-
gua d’ús o com a sego-
na o tercera llengua.
De segur que les con-

sideracions de Bouchard so-
bre una societat tan propera
a la nostra com la quebeque-
sa interessaran al lector ca-
talà, més encara quan la re-
cerca de noves formes de co-
habitació són actualment a
l’agenda de totes les societats
democràtiques i, esclar, tam-
bé de la catalana.

Una americanada
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R R E R

Marc Levy, On ets? Traducció
de Jaume Huch. Proa.

Barcelona, 2002.

L
a societat francesa
Éditions Robert Laf-
font va publicar el
2001 la segona no-
vel·la de Marc Levy,

un arquitecte que ha residit
durant vuit anys als Estats
Units. Les influències a què
Levy va estar exposat en les
terres de l’Oncle Sam –oncle
per tradició perque ara és més
aviat un ogre– van ser inten-
ses. Si més no, en la cosa de la
literatura.

El títol de la segona novel·la
de Levy és concís: On ets? El de
la primera tampoc no és gaire
llarg: I si fos veritat... Potser tots
dos títols són curts per mante-
nir una relació formal amb les
novel·les que encapçalen.
Aquesta curtedat fa ferum de
fast-food, però l’autor és fran-
cès... Haurà vençut l’Europa
vella el pragmatisme del timo-
ner occidental?

I si fos veritat... –per anar als
antecedents– comença bé: una
metge pateix un accident de
trànsit i el seu cos queda in-
gressat en un hospital en estat
de coma profund; el seu espe-
rit, força més inquiet, aprofita

el do de la invisibilitat i vaga-
reja fins que va a parar a casa
d’un home que el pot veure.
Després d’uns quants estira i
arronses, l’home acaba fent
mans i mànigues per aconse-
guir que l’esperit torni a lloc i
que el cos de la metge recuperi
l’estat que convencionalment
s’anomena normal.

Aquesta primera novel·la de
Levy, malgrat l’absència d’ori-
ginalitat, té una certa gràcia i
es beneficia d’una redacció
senzilla. Res a dir. El tram fi-
nal, però, esmicola a cops d’a-
mericanada l’ambientació fan-
tàstica en què transcorre tota
l’acció precedent. Això no va
ser un obstacle a l’hora de les
vendes.

NOVEL·LA PRETENSIOSA
On ets? és un pèl més llarga que
I si fos veritat... i té més preten-
sions. A més de ser més pre-
tensiosa, és molt menys efecti-
va. En ella, Europa s’agenolla
davant els Estats Units.

L’esquema bàsic de la segona
obra del francès recorda massa
referents comuns: el més per-
ceptible és el llargmetratge

Quan en Harry va trobar la Sally,
però en el sac s’hi pot posar
qualsevol història en què dos
personatges es trobin i se se-
parin, es trobin i se separin i es
trobin i se separin fins que ar-
ribi el final. L’habilitat a po-
sar-hi espècies estableix les di-
ferències. I, és clar, en el
fast-food, les espècies i la cura a
mesclar-les no hi tenen lloc.

Què ho fa que On ets? no gira
rodona? La poca fe que l’autor
té en els personatges. Una his-
tòria en què el pes recau en
persones en detriment de l’ac-
ció ha de tenir aquesta cir-
cumstància en compte. Aquest
és el gran problema de la no-
vel·la: els personatges no estan
a l’altura malgrat que l’autor
activa els mecanismes adients
–un pèl suats, que tot s’ha de
dir–: ell, en Phillip, ve a ser
una mena d’estaquirot que
percep la vida com un trajecte
en què allò que importa és la
convencionalitat; ella, la Su-
san, pateix la caracterització
arquetípica que la identifica
amb aquelles persones que
s’apunten a resoldre els pro-
blemes dels altres perquè no

tenen prou esma per posar-se a
resoldre els propis –i que
n’arriba a fer, de por, aquesta
gent!, dit sigui de passada.

És evident que el conflicte
està servit, perquè, tot i que
tots dos s’estimen, no estan
fets l’un per l’altra ni l’altra
per l’un. O sigui que s’estimen
a distància a base d’intercanvis
epistolars i, molt de tant en
tant, mantenen contactes es-
poràdics en què no resolen res.
El lector empedreït endevinarà
a mitja novel·la què l’espera en
les pàgines següents.

DESCRIPCIONS PLANERES
On ets? no té atractius alterna-
tius. La resta de personatges
apareixen i es produeixen per
exigències del guió, les situa-
cions sorgeixen de la cadència
establerta en la filmografia de
sèrie B i l’estil narratiu es fo-
namenta en la pràctica d’una
descripció planera que no dei-
xa espai per als suggeriments
ni les insinuacions i que es
combina amb diàlegs força
convencionals en què hi ha
punts que provoquen una cer-
ta hilaritat, com ara aquest que

Levy posa en boca de Phillip:
“Estimar no és renunciar a la
llibertat, és donar-li un sentit”.
És tan enze com això que es
diu a Love Story: “L’amor és no
haver de dir mai ho sento”.

D’altra banda, al marge de
l’essència de la novel·la, la tra-
ducció obre portes a l’enigma,
perquè –gairebé s’hi pot posar
la mà al foc– prové d’una ver-
sió anglesa d’un text redactat
originalment en francès. Si ai-
xò no és així, és fa difícil en-
tendre la plasmació final d’a-
quest tros de diàleg que hi ha
a la pàgina 112:
“–Tenen servei de perruqueria
a bord?
–Li demano disculpes.”

“Li demano disculpes” pot
ben bé ser una traducció lite-
ralíssima del I beg your pardon?
amb què, en anglès, es respon
una pregunta que no s’ha en-
tès. També podria ser, posats a
especular, la trasllació al català
del Pardon? francès, però ni
l’una ni l’altra fórmules equi-
valen a “Li demano disculpes”
en un diàleg com el que pre-
senta la novel·la. Certament,
aquestes imprecisions –n’hi
ha més en la novel·la; a més,
sovintegen amb una freqüèn-
cia espaordidora i creixent en
els catàlegs de les editorials
nostrades– no ajuden i de-
mostren que fins i tot hi ha
poca cura a l’hora de reescalfar
el fast-food.


