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Muntanyes desencantades
A S S A I G

A D O L F B E L T R A N X A N D R I

Francesc Roma i Casanovas,
La muntanya a Catalunya. Del paradís a la

nació. Segles XV-XX. Cossetània

Edicions. Valls, 2004.

H
eus aquí un llibre sobre la
muntanya catalana d’un
gran interès per al geògraf,
l’historiador, el semiòleg,
l’especialista en literatura i

art, el teòric del nacionalisme..., però
inadequat, en canvi, o fins i tot contra-
produent, per al simple aficionat a la
muntanya. S’arrisca que li passi com al
seu autor, Francesc Roma, que, a les
conclusions, confessa amb recança:
“Mai més no tornarem a tenir aquella
mirada ingènua sobre el medi natural ni
sentirem el mateix plaer, que ens sem-
blava ancestral, en recórrer a peu les
nostres contrades”. El geògraf s’ha des-
cobert postmodern: la muntanya ha
quedat deconstruïda; i ell, de retruc,
també. Ni que sigui a un preu tan alt,
l’autor pot almenys concloure: “Des-
prés de la nostra aportació la muntanya
catalana no tornarà a ser la mateixa
(i no ens en volem vanagloriar)”.

LA NOVA GEOGRAFIA CULTURAL
Doctor en geografia per la Universitat
Autònoma de Barcelona i per l’École
des Hautes Études Socials de París,
Francesc Roma remet el seu estudi a la
nova geografia cultural, i en concret a
la Teoria de la Mediança del seu mestre
Augustin Berque. Des d’aquesta pers-
pectiva, el medi és, alhora, natural i
cultural, objectiu i subjectiu, individual
i col·lectiu; i la muntanya, un munt de
rocs i un dipòsit de valors, un ecosiste-
ma i un símbol. En aquest llibre, hereu
de la seva tesi doctoral, a Roma l’inte-
ressa la muntanya com a realitat me-
tafòrica, no física. El lector hi és advertit
des de la introducció: el que trobarà, al
llarg de les prop de 300 pàgines se-
güents de lletra atapeïda, és el relat de
la construcció simbòlica de la munta-

nya catalana. Als Estats Units van es-
culpir el Mount Rushmore amb les
efígies de quatre presidents; a Catalu-
nya, sense necessitat de fer-hi obres,
Montserrat va passar de ser invisible en
l’Edat Mitjana a un paradís en la mo-
derna i a un mite del catalanisme en la
contemporània. Com i per què? D’això
tracta La muntanya catalana. Del paradís a
la nació.

Montserrat era invisible, sí. Francesc
Roma cita Giuseppe Mazzotti: “No per
molt gran que sigui una muntanya es-
tem obligats a veure-la”. No només la
muntanya: la natura en el seu conjunt,
amb excepcions comptades, era o bé ig-
norada o bé considerada espantosa, a
l’Edat Mitjana. La investigació se centra
en el discurs de les elits. En el cas de
l’Església medieval hi regia el contemptus
mundi, la mística del menyspreu del
món. El paisatge, entès com a estima per
parts de la natura, que avui ens sembla
un sentiment tan genuí i espontani, tan
natural, no existia: és un invent del ca-
pitalisme. Al Renaixement apareix el yo

frente al mundo de què parlava Azorín, i la
distància entre subjecte i objecte per-
metrà la visió –l’invent– del paisatge.
També de la ciència moderna, que co-
mença a valorar la natura pel que és, no
en funció del més enllà. Aquesta deriva
cap a la immanència, diu Roma, l’Es-
glésia la compensarà amb el recurs a la
imatge del paradís: la natura és bella en
tant que creació divina. Però la bellesa

s’atribueix sobretot a la natura rendible,
conreada. Entre les muntanyes, només
Montserrat, Montseny i Canigó surten
de l’indicible, i ho fan, remarca l’autor,
com a escenari de meravelles de sants.
Cal esperar a la segona meitat del segle
XIX perquè els Jocs Florals, primer, i el
moviment excursionista, després, posin
les bases de la muntanya com a reserva
cultural i nacional.

Una poesia de Josep Lluís Pons i Ga-
llarza, titulada La montanya catalana,
premiada amb la Flor natural de 1867,
mostra un punt d’inflexió: “Trist s’atu-
ra’l meu pas: l’erma muntanya / com
més de mi s’allunya, / més se m’emporta

l’cor... / Aquí... és Espanya; / allí dalt...
Catalunya!”. La muntanya es reencanta
en clau catalanista i esdevé símbol del
país: mirador de la pàtria i guardià in-
còlume, també refugi del món “embogit
i degenerat” de la modernitat. Catala-
nisme, catolicisme i muntanya partici-
pen d’un mateix context cultural que,
diu Roma, encara és el nostre: al capda-
vall, hem tingut fins fa poc un president
de la Generalitat que cada estiu havia de
pujar “compulsivament” [sic] als cims del
país...

DISSIMULAR EL CONFLICTE INTERN
Al llibre hi ha una mirada poc compla-
ent cap al moviment excursionista a ca-
vall dels segles XIX i XX. A través seu,
segons Roma, les elits haurien produït el

símbol de la muntanya ca-
talana, només en aparença
natural. Es tractaria, sem-
bla, de dissimular el con-
flicte intern de la societat
catalana amb “un discurs
de cohesió social basat en
l’espai”. Els dirigents del
moviment excursionista
són tractats de “subespècie
d’allò que Gramsci va ano-
menar intel·lectuals orgànics”.
Pagès i Rueda mereix la in-
dignació de Roma perquè
el 1901, endut per un
abrandament romàntic, va
gosar escriure: “Prou els
enemics de la nostra terra
ens tenien amagades totes
les glòries; prou procura-
ren enrunar totes les belle-
ses de la nostra pàtria”. Se-
gons Roma, Pagès i Rueda
“era tan foscament trans-
parent que quasi feia venir
nàusees”. Una atzagaiada
ben poc postmoderna!

Les tesis de l’obra hauran de ser de-
batudes pels especialistes. No sembla
discutible, en tot cas, l’erudició exhu-
berant del seu autor, i la convicció i
l’ambició amb què escriu. El preu per
ell és alt, ja ho hem dit: des del cim
d’una investigació que (afirma sense
vanaglòria) ha transformat la matèria
d’estudi, mira avall i veu la seva mirada
desintegrada en partícules de conven-
cions i interessos: una ideologia que no
reconeix com a pròpia. El geògraf es
troba la muntanya deconstruïda, la
natura desencantada i el lector està
temptat de desitjar-li, de tot cor, un rà-
pid reencantament.

LLIBRES RECUPERATS

Sobreviure
O R I O L I Z Q U I E R D O

Gerald Green, Holocaust.
Club del Llibre. Barcelona, 1979.

P
otser la coberta, que signen
Josep Sarsanedas i Juli Azcun-
ce, podria ser més lletja. Sobre
el fons verd que grogueja, una
imatge en blanc i negre, ine-

quívoc retrat d’un engalanat oficial de
les SS, muntat com un puzzle fet de
seccions transversals de la imatge d’un
o dos centímetres de gruix. A la con-
tracoberta, una ampliació del mateix
muntatge, a sang, enquadra la imatge
molt més pròxima: la visera de la gorra
militar, els ulls, el nas i la boca del jove.
La portada ofereix força informació.
Sobre la fotografia, sota el nom de
l’autor –Gerald Green, que destaca
inscrit dins un requadre groc una mica
magenta–, hi ha la llegenda “Premi de
la Pau Dag Hammarskjoeld al mèrit
literari”. Sota la fotografia, sota el nom
de l’obra
–Holocaust, en lletres capitals blanques
que cobreixen l’ample de caixa–, una
altra menció, “Versió íntegra”, sobre el

nom de l’editor, Club del Llibre. La
pàgina de crèdits amplia encara la in-
formació: la traducció d’aquest Holo-
caust és signada per Avel·lí Artís-Gener.
Se’n van fer dues edicions el novembre
del 1979, una, aquesta, de “reservada
als adherents del Grup del Llibre”, i
una segona que podem suposar co-
mercialitzada per l’editorial Pòrtic,
atès que consta entre els crèdits sense
que se n’expliciti el motiu. De seguida,
rere una portadella, el pròleg de l’au-
tor a la seva novel·la, la novel·la, sense
altra informació ni sobre l’un ni sobre
l’altra ni sobre la possible oportunitat
de l’edició, que si no em fallen la me-
mòria i la intuïció devia coincidir amb
l’emissió de la sèrie televisiva Holocaust,
que s’hi havia inspirat.

El pròleg és datat al kibbutz Agam
d’Israel el novembre del 1952. El nar-
rador observa com els seus fills Ari i

Hanam juguen a futbol i evoca el
temps, anys enrere, que ell jugava amb
el seu germà Karl sota la mirada del
pare, el doctor Weiss. “Tot s’ha acabat.
Tot s’ha esvaït”, diu, abruptament: “En
Karl, els meus pares, tota la meva fa-
mília ha mort en allò que ara en diem
l’Holocaust”. El narrador, el supervi-
vent, ara instal·lat en una caseta pre-
fabricada prop del llac Galilea, diu: “He
enllestit aquesta meva crònica de la
família Weiss. En certa manera, és la
relació d’allò esdevingut a moltíssims
jueus d’Europa: els sis milions que hi
van morir i el grapadet dels qui hem
sobreviscut gràcies a haver lluitat”.
Després el narrador, Weiss que no
Green, continua escrivint al pròleg allò
que el lector espera trobar en un prò-
leg: parla de les fonts i els esforços de
documentació que ha hagut de fer, de
la col·laboració de la seva dona Tamar,

de la troballa providencial d’un diari
que interpolarà en el mateix text, les
notes d’un oficial de les SS, el coman-
dant Erik Dorf, per una esgarrifosa co-
incidència pacient del seu pare poc
abans no comencés tot allò. I, després
de relacionar el dolor per l’intent
d’extermini amb la lluita per la nova
terra d’Israel (“veiem adesiara el pas
dels nostres soldats, que traginen els
canons pels polsosos camins, a fi i
efecte de pagar als sirians amb l’única
moneda que entenen”) –al capdavall
escriu quan només fa mitja dotzena
d’anys que el nazisme va ser vençut–,
és a punt d’arrencar la història. Però
abans deixa escrit: “Confesso que jo
encara no estic preparat per al perdó.
I potser mai no ho estaré”.

Comença pròpiament aleshores la
novel·la, extensa, més de quatre-centes
pàgines editades en què el supervivent
dels Weiss explica, presentat així com
un relat memorialístic i no de ficció, el
seu drama en quatre parts, La família
Weiss, La fosca s’acumula, La solució final i El
remanent salvat. El drama de tots, de fet,
un best seller que, com ara ho fa La llista
de Schindler, durant els anys 70 va incor-
porar a la consciència de molts de nos-
altres la memòria tràgica del segle XX.


