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L
es editorials Afers, a
coedició amb la Uni-
versitat de València, i
Pòrtic han coincidit en
publicar dos textos

que, tot i que des de perspecti-
ves ben diferents, aporten una
informació essencial en l’anàli-
si de la sempre polèmica qües-
tió nacional. D’una banda,
Afers ens ofereix la traducció al
català d’un seguit d’escrits de
Miroslav Hroch, professor
d’història a la Charles Univer-
sity de Praga i reconegut estu-
diós de l’origen de les nacions i
dels moviments nacionals. De
l’altra, Pòrtic presenta una de-
tallada anàlisi sobre la trajectò-
ria i característiques de Con-
vergència Democràtica de Ca-
talunya, coordinada per Joan B.
Culla i concebuda arran del 25è
aniversari de la seva fundació.

El llibre de Miroslav Hroch,
que es publica dins l’encertada
col·lecció El món de les nacions,
que també acull, entre d’altres,
textos de Daniele Conversi (La
desintegració de Iugoslàvia) i Er-
nest Gellner (Nacionalisme), ofe-
reix una visió global de les in-
vestigacions de l’autor txec que
l’any 1968 va publicar a Praga i
en versió original alemanya un
llibre titulat Els protagonistes dels
moviments nacionals dels petits po-
bles d’Europa. Aquesta obra, per
raons lingüístiques i pel seu
reduït tiratge, no va ser gaire
coneguda fins a la publicació
de la versió anglesa l’any 1985.

Des de llavors, l’aportació de
Miroslav Hroch, centrada en
l’estudi de les petites nacions i
basada en l’ús del mètode
comparatiu, ha esdevingut una
de les més rellevants en l’anàlisi
de les forces socials i de les re-
lacions que determinen el pro-
cés de formació de les nacions
modernes. Les dades recollides
al llarg i ample de la geografia
europea han servit a Hroch per
definir tres fases en la mobilit-
zació de les nacions que abas-
ten des del reduït grup de pa-
triotes que sense rerefons polí-
tic comença a interessar-se per
la història, la llengua i la cul-
tura de la nació fins al seu es-

tabliment com a moviment de
masses. L’autor txec no s’inte-
ressa, però, per un eteri i abs-
tracte nacionalisme, sinó per
les relacions objectives que de-
terminen l’agitació patriòtica i
afavoreixen l’expansió de la
consciència nacional entre la
massa de la població. Hroch en
descriure la naturalesa de la
nació exposa les seves raons per
discrepar dels qui, seguint Gell-
ner, afirmen que les nacions
són una creació del nacionalis-
me. L’agitació nacional, explica
Hroch, havia de començar amb
el fet que, bastant indepen-
dentment de la voluntat dels
patriotes, s’havien format al

llarg dels segles certes relacions
i lligams que conformaven una
comunitat unida per nexes in-
terns, dels quals la població
n’era conscient almenys vaga-
ment. En els articles reunits en
aquest volum Hroch tracta te-
mes ben diversos que abasten
des del paper de les reivindica-
cions lingüístiques i el progra-
ma polític dels moviments na-
cionals fins al nou nacionalis-
me dels països postcomunistes
i la proposta d’escriure una
història d’Europa des de la
perspectiva de la perifèria.

L’estudi de Miroslav Hroch
demostra que en bona part
d’Europa els moviments nacio-

nals s’han limitat a exigir una
autonomia política. Aquest és
també el cas català i particu-
larment ha estat l’opció que ha
defensat CDC al llarg de la seva
trajectòria, que ara s’analitza
de forma detallada en el volum
que ha coordinat J.B. Culla i en
el qual col·laboren autors tan
destacats com ara Miquel Ca-
minal, Carles Llorens i Joan
Marcet, autor d’un primerenc
estudi sobre Convergència pu-
blicat el 1984. El conjunt d’ar-
ticles reunits en aquest text ens
serveixen per repassar tant des
de la perspectiva cronològica
com sectorial l’actuació de CDC
en els seus 25 anys d’existència.
Pal de paller para atenció en les
arrels del partit, amb particular
dedicació per la ideologia naci-
onalista que el defineix, pel
pujolisme que l’articula i per
les relacions amb UDC que
l’han caracteritzat des de la se-
va fase de gestació el 1974. El
lector podrà copsar també les
transformacions que han
acompanyat la trajectòria de
CDC des de l’inicial fer país del
seu líder, Jordi Pujol, fins al fer
govern i fer administració que han
caracteritzat la seva actuació
des de la primera victòria elec-
toral en les eleccions autonò-
miques del 1980. Altrament, el
volum ofereix al lector una ra-
diografia de CDC que abasta
des de l’actuació del grup par-
lamentari al Congrés de Dipu-
tats i el perfil sociològic de vo-
tants i afiliats fins a la seva es-
tructura organitzativa, l’actua-
ció municipalista o la particu-
laritat de la Joventut
Nacionalista de Catalunya. En
conjunt, un total de 13 capítols
que, escrits amb claredat expo-
sitiva i complementats amb
una extensa documentació,
ofereixen una perspectiva glo-
bal del partit que, en coalició
amb UDC, ha governat l’auto-
nomia catalana des del 1980
ençà.

Molt més que una novel·la policíaca
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D
es de fa uns quants
mesos corre per les
nostres llibreries
una novel·la petita
pel que fa a di-

mensions però molt gran si
ens fixem en el contingut de
les seves pàgines. Em referei-
xo a Sempre caro, la primera
obra que ens arriba en català
de Marcello Fois, un escriptor
nascut a l’illa de Sardenya
l’any 1960 la bibliografia del
qual depassa llargament la
mitja dotzena de títols.

L’acció de Sempre caro es
desenvolupa a Sardenya, a fi-
nals del segle XIX, és a dir, en
l’època de la unificació italia-
na. El jove Zenobi, acusat del
robatori d’uns xais perta-
nyents al terratinent pel qual

treballa, és condemnat a res-
cabalar les pèrdues mitjan-
çant una forta multa. El noi
–enamorat de la filla del seu
amo– prefereix declarar-se
pròfug de la justícia abans
que claudicar. Bustianu, un
advocat del mateix poble,
creu en la innocència de Ze-
nobi i, discretament, es dedi-
ca a investigar fins a trobar el
desllorigador del cas.

Explicada així la trama ar-
gumental el lector podrà
pensar que Sempre caro és una
novel·la policíaca clàssica –el
recurs del fals culpable és ja
un clàssic en aquest gènere–
d’ambient rural a l’estil, si fa
no fa, de les que escriu amb
tant d’èxit Andrea Camilleri. I
tanmateix, aquesta afirma-
ció, sense ser inexacta del tot,
es queda molt curta a l’hora
de descriure les gràcies d’a-
quest llibre.

Marcello Fois ens va des-
granant la història de Sempre

caro a partir d’una planifica-
ció feta a base d’escenes cur-
tes inequívocament deutora
de l’estètica cinematogràfica.
Aquesta opció a favor de la
vivacitat del relat l’autor la
reforça amb l’adopció de tres
punts de vista narratius dife-
rents que es van alternant
constantment: el d’un narra-
dor impersonal, el de l’advo-
cat Bustianu (que parla en
primera persona) i el del des-
cendent d’un dels protago-
nistes de la història, que s’a-
dreça de manera col·loquial a
un públic del nostre temps.
És en aquesta darrera veu on
s’apleguen dos dels aspectes
que donen al llibre un color
molt especial: l’evocació i l’o-
ralitat.

L’ADVOCAT BUSTIANU
La figura de l’advocat Bustia-
nu –home íntegre, de poques
paraules i amant de la poesia
i de la pintura– està inspira-

da en la persona de Sebastia-
no Satta, advocat també i un
dels líders històrics del socia-
lisme utòpic a Sardenya en
l’època que es retrata en el
llibre. Una època molt espe-
cial perquè s’hi produïen els
xocs entre el poder unificador
i uniformista provinent de
Roma i les reticències locals a
perdre els signes de la pròpia
identitat. Les diferències en-
tre els representants del nou
poder, principalment polici-
es, i el caràcter sorrut de
l’advocat Bustianu donen peu
a escenes magníficament di-
buixades amb només quatre
detalls sàviament dosificats.
En aquest sentit em permeto
recomanar ferventment la
festa en honor del procurador
del rei, escrita en un registre
gairebé periodístic i en la
qual es troben comprimides
les claus tècniques, argumen-
tals i estilístiques de tot el
llibre.

Al meu parer Sempre caro és
un festival de veus, de colors,
de formes dialectals, d’aromes
i de paisatges acompanyat per
una trama policíaca que com-
pleix tres funcions: la de do-
nar fluïdesa a la lectura, la
d’introduir-nos en les peculia-
ritats polítiques i socials de
l’època i la de posar-nos en
contacte amb Bustianu, per-
sonatge d’una extraordinària
riquesa interior que simbolit-
za magníficament l’esperit de
la terra. A propòsit d’això re-
cordo haver llegit recentment
que Marcello Fois té pensat
escriure un parell de llibres
més protagonitzats per aquest
personatge.

No fóra just acabar aquest
comentari sense fer esment
de la traducció de Pep Julià,
perfecta i ajustada a la ri-
quesa del text original. Si no
el van comprar per Sant Jordi
aprofitin ara que comença la
fresca. Per llegir llibres com
Sempre caro no calen pretex-
tos: totes les èpoques són
prou bones.


