
◆ C U L T U R A ◆ XV
A V U I

dijous

4 de desembre del 2003

CESAR RANGEL

Núria Cadenas, Víctor Alexandre i Joel Joan fent una xerrada

Per l’autoestima
dels catalans

A S S A I G

F E R R A N A I S A

Víctor Alexandre,
Senyor President. (Carta oberta).

Proa. Barcelona, 2003.

E
l periodista Víctor
Alexandre és autor
de Jo no sóc espanyol
(1999), Despullant Es-
panya (2001) i Despu-

llats (2003), aquest últim amb
Joel Joan, i ha participat, dar-
rerament, en el llibre col·lec-
tiu L’autoestima dels catalans.

Ara ens presenta un nou
llibre que és una carta oberta
a un hipotètic president dels
Països Catalans. L’autor
construeix aquesta hipòtesi,
amb el seu imaginari, unint
fragments sobre els homes
que han governat Catalunya
en la nostra història recent
amb d’altres sobre els que ho
podrien fer en un futur im-
mediat.

Tot i l’absència de noms
presidencials, al lector no li
serà fàcil deslligar la imatge
de Jordi Pujol de moltes de
les coses que s’hi diuen. És
normal i comprensible te-
nint en compte que Pujol ha
estat gairebé un quart de se-
gle la màxima autoritat del
Principat.

Víctor Alexandre adreça la
seva carta a un lector imagi-

nari, el lector d’una nació i
una llengua assetjades, sot-
meses als designis d’una al-
tra i privada llargament del
seus drets nacionals. Alexan-
dre, amb el seu llibre, ana-
litza i projecta diversos te-
mes d’actualitat com ara el
territori, la Unió Europea, la
democràcia, la llengua, el bi-
lingüisme, l’espanyolització,

la dignitat, la pusil·lanimitat
i la independència. L’autor,
per a cada un d’aquests te-
mes, planteja els punts con-
flictius i cerca les solucions
que creu més apropiats. En
una de les cartes manifesta la
seva preocupació per la baixa
autoestima dels catalans
com a identitat nacional, i li
manifesta al Senyor President,

la seva obligació, moral i po-
lítica, d’intervenir per solu-
cionar un problema tan greu.

Víctor Alexandre escriu en
la introducció que “tots som
presidents”, i manifesta que
les pàgines que segueixen
són una carta oberta a nos-
altres mateixos i a la nostra
dignitat, una carta a la nos-
tra consciència nacional,
perquè de la reflexió en surti
la llum, i ens adonem que
com més elevada és l’autoes-
tima d’un poble més elevada
és també la consideració que
els altres li mostren.

El destinatari d’aquest lli-
bre, segons l’autor, som tots
nosaltres, els catalans,
aquesta és la seva raó de ser.
I és que Senyor President és, en
realitat, una metàfora d’un
temps, d’un país i de nosal-
tres mateixos.

A S S A I G

Montserrat Duran
i Albareda, Josep M. Jujol,
l’arquitectura amagada.

Meteora.

Barcelona, 2003.

J osep Maria Jujol, l’arquitec-
tura amagada és un acurat
estudi biogràfic i artístic

d’aquesta figura clau del
Modernisme català que so-
vint ha quedat eclipsada per
la fama de Gaudí, amb qui va
col·laborar en obres tan im-
portants com ara el banc on-
dulat de l’esplanada del Parc
Güell i les baranes de la Pe-
drera. Jujol tenia una extra-
ordinària imaginació formal
i una gran capacitat per al
detall i el dibuix ornamental.
Amb l’ajut de fotografies i
reproduccions de projectes i
plànols, el llibre apropa el
lector a aquest magnífic ar-
quitecte que va construir tot
tipus de tipologies arquitec-
tòniques i que sentia una
gran fascinació pels ele-
ments secundaris, uns ele-
ments que sovint passen
desapercebuts, com el ma-
teix arquitecte, tot i que són
fonamentals per entendre i
apreciar els projectes crea-
tius i agosarats que es van
desenvolupar al nostre país
durant el Modernisme.
Montserrat Duran Albareda,
llicenciada en geografia i
història, denota sensibilitat
en aquesta obra cronològica
que passa revista a la pro-
ducció de l’arquitecte des de
la seva època de formació
fins als primers anys de la
postguerra. A.T.

Carles Balagué,
Històries de la Barcelona

oculta. Planeta.

Barcelona, 2003.

D esprés de l’èxit del do-
cumental La casita
blanca, Planeta publica

Històries de la Barcelona oculta,
un relat de diverses veus que,
sense la rigidesa de temps i
lloc del film, passa revista a
diversos fets de la postguerra
que van quedar fixats a la
memòria de tots els barcelo-
nins. Al costat de les visites
d’Eva Perón i de Franco, Car-
les Balagué retrata el món
subterrani d’una Barcelona
dels 40 aïllada del món, do-
minada per l’estraperlo i on
convivien els maquis, les
prostitutes i els grisos. Segui-
nt el presumpte ordre cro-
nològic de la cinta, el llibre
descriu, amb picardia però
també amb una palpable i
acurada documentació prè-
via, l’assassinat de la Carmen
Broto, la Vaga de Tramvies, la
prostitució de l’època, el
presumpte idil·li d’un gover-
nador i una vedet del Paral-
lel i l’ascensió de l’amant de
l’esport i de la vida hedonis-
ta, Juan Antonio Samaranch.
En resum, el paisatge d’una
Barcelona que, encara avui,
al cap de més de cinquanta
anys, continua sent una des-
coneguda per a noves i velles
generacions. A.T.

Les tensions socials durant
les guerres carlines
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Marcel Fité,
El carrer dels petons.

Barcanova.

Barcelona, 2003.

D
ins el teixit format
per carrers tan co-

neguts com els de

Ferran, Avinyó i

Portal Nou hi ha

encara avui el carrer dels Pe-

tons. La llegenda romàntica

explica que en aquell carreró

sense sortida els condemnats

s’acomiadaven dels seus fami-

liars abans d’entrar als llòbrecs

calabossos de la Ciutadella. En

el clima de tensions i pors de la

Barcelona del 1827, en Miquel,

un noi provinent d’un petit

poble del Pirineu, arriba a la

gran ciutat amb la voluntat
d’aprendre un ofici. Empleat
en un forn i instal·lat en una
dispesa del carrer que dóna tí-
tol a la novel·la, anirà relatant
en una mena de dietari les
turbulències socials que es van
viure durant el mandat del te-
mut i imprevisible comte d’Es-
panya, capità general del Prin-
cipat, que va entrar al nostre
país amb els Cent Mil Fills de
Sant Lluís sota les ordres de
Lluís Antoni de Borbó.

“Aquesta ciutat, més que un
recinte emmurallat, és el crà-
ter d’un vell volcà. A tu potser
et sembla apagat, però per mi
ja fumeja i no crec que trigui
gaire a esclatar”, li diu un dia
l’amo del forn al Miquel. Dels
crims del comte a la Guerra
dels Malcontents, passant per
la mort de Ferran VII i els durs
enfrontaments entre els libe-

rals del De Meer i els carlins de
l’Espanya, El carrer dels petons
repassa un període clau de la
nostra història a través de
l’entorn més immediat del seu
jove protagonista, que en
aquesta ciutat emmurallada i
vigilada viu una intensa histò-
ria d’amor que la conjuntura
històrica sembla truncar...

De nou als Pirineus i en
plena guerra carlina tracta de
refer la seva vida, però per les
aigües del Segre arribarà el
cadàver del comte d’Espanya i
amb ell els enigmes sobre la
seva misteriosa mort.

CATEDRÀTIC DE LITERATURA
Marcel Fité, catedràtic de
llengua i literatura i autor del
recull de narracions Històries
de vetllador, guardonat amb el
premi Les Talúries, ens pre-
senta aquesta novel·la històri-

ca amb pinzellades d’obra ro-
màntica. Mitjançant diàlegs i
descripcions, rememora unes
dates que han deixat em-
premta en el nostre present.
Ara bé, en alguns moments la
informació històrica eclipsa
en excés la vida personal del
protagonista i el seu enamo-
rament, que podrien haver
donat molt més de si, com se-
gurament notaran aquells
que, enganyats pel títol, bus-
quin en aquest llibre una lec-
tura distesa i de temàtica més
aviat romàntica. Fité ha donat
llum a una obra cuidada i do-
cumentada, que té el seu
principal mèrit en les grans
imatges visuals que crea dels
disturbis que tingueren lloc i
la fisonomia que un dia van
adquirir carrers d’un dels
barris més emblemàtics de
Barcelona.


