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Federico Vázquez Osuna,
La rebel·lió als tribunals.

L’administració de justícia
a Catalunya (1931-1953)

Afers.

Catarroja/Barcelona, 2005.

L’ historiador Federico
Vázquez Osuna, ads-
crit al Centre d’Estu-

dis Històrics Internacionals
de la Universitat de Barcelo-
na, revisa el paper de la ju-
dicatura i el ministeri fiscal
en la resolució dels conflictes
socials i polítics a Catalunya
entre els anys 1931 i 1953.

L’obra, que abasta les eta-
pes de la República, la Guer-
ra Civil Espanyola i el primer
franquisme, identifica les
continuïtats i diferències al
llarg d’aquests vint-i-dos anys
de la nostra història recent.
De l’estudi, com explica An-
toni Segura en el pròleg, en
surten malparats alguns di-
rigents republicans que ha-
vien estat mitificats per la
seva actuació en favor d’una
justícia revolucionària que,
sovint, no feia més que donar
cobertura legal als crims dels
incontrolats.

També en surten malpa-
rats aquells magistrats i fis-
cals que, a partir de febrer
del 1939, van donar aparença
legal a la farsa d’una justícia
franquista que no era altra
cosa que l’eix de la repressió
contra els vençuts.

Ignasi Brunet, Imma Pastor
i Àngel Belzunegui,

El calidoscopi de la immigració.
La inserció educativa

dels immigrants
al Camp de Tarragona.

Pòrtic.

Barcelona, 2005.

L’ obra, que ha comptat
amb el finançament
de la Fundació Jaume

Bofill, estudia la incorpora-
ció al sistema educatiu dels
infants de famílies d’origen
immigrant al Camp de Tar-
ragona amb l’objectiu de
promoure el debat i la refle-
xió socials sobre els reptes
que planteja la pluralitat
cultural a l’escola.

La realitat educativa té, a
parer dels autors, un paper
cabdal a l’hora de posar en
contacte els infants de les
societats autòctones amb els
procedents de la immigració.
L’escola, expliquen, pot fer
possible un arrelament al
marge de les diferències d’o-
rigen que permeti avançar en
el desenvolupament de la
ciutadania i l’eliminació del
sexisme, el racisme i el clas-
sisme. En aquest sentit, l’o-
bra valora particularment els
processos encaminats a evi-
tar situacions de desigualtat
i injustícia. L’estudi va me-
rèixer el segon premi en la
convocatòria del 4t premi
Padre Rubio atorgat per la
Universitat Pontifícia de
Comillas.

ARXIU

Gilbert Keith Chesterton va escriure narrativa i assaig

Impostures airoses
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P A U D I T O T U B A U

Gilbert Keith Chesterton,
L’home que fou dijous.

Traducció de Pau Romeva.
Quaderns Crema.

Barcelona, 2005.

L
a cosa prodigiosa que
fa d’aquesta una de les
obres més reconegu-
des i celebrades de
Chesterton, ben per

sobre de les biografies, els as-
sajos, els contes, les novel·les
poc convencionals i la sèrie
policíaca del pare Brown, és
l’amalgama de tres maneres de
dir de la tradició literària en-
tremesclades amb multitud de
referències entre llibresques i
fantàstiques: un esquema de
novel·la detectivesca, ple de
suspens, a l’estil del pioner Poe
i del seu admirat Stevenson; la
tendència a subvertir la trama
amb inversions i capgiraments
estrafolaris, pròpia de la co-
mèdia, fins a fer que els perse-
guidors esdevinguin persegui-
ts i que les aparences semblin
tan reals com les aparences; i
un rerefons de proposta de
moral pública en clau conser-
vadora, disfressada amb gràcia
de divertiment innocu amb
tremp espaterrant, que fa dels
hàbits de la jerarquia catòlica,
del nacionalisme anglès i de la
pau burgesa la seva bandera
més pura.

El poema que encapçala la
novel·la en la versió anglesa és
una clara declaració del credo
de la resta, però a la traducció
antiga tot just recuperada de
Pau Romeva no hi apareix ni se
n’esmenten els motius –n’hi
ha una d’Edicions 62, signada
per J.V., en què la poca perícia
mètrica amb els versos acom-
panya una confusió entre la
joia més o menys tova i la
bonhomia mig irònica mig
múrria dels anglesos–. La cosa

és clara: una crítica a la supo-
sada crisi de valors espirituals
del darrer terç del vuit-cents
europeu, en què l’auge de la
ciència i els seus dubtes, el
decadentisme en art i el nihi-
lisme entre anàrquic i vitalis-
ta, cada cop més i més orfes

d’ordre, semblaven fer tronto-
llar els bons costums, l’honor
i el decòrum dels antics, i en
darrer terme la paraula i el
paper del Déu de sempre, però
sobretot la trona dels minis-
tres i manifassers de l’imperi.

I, això no obstant, més enllà

d’uns enginys ideològics no-
més compartibles per alguns
anglesos del seu temps, la tra-
ma té la gràcia de les històries
construïdes amb astúcia sobre
inversemblances ben absurdes:
jocs de disfresses, duels de ca-
valleria en escenaris moderns i
un aire de somni o de malson,
a brida abatuda, en què la
proclama carca de la llei natu-
ral, amb efluvis de vella llan-
terna cristiana, de les nacions
colonialistes, passa a ser mar-
ginal per l’encant de l’empen-
ta narrativa.

CREURE EN LA RELIGIÓ
No és estrany, en aquest

sentit, que, quan el poeta an-
arquista que ha de conver-
tir-se en capdavanter de la
revolta del terror conversa
amb el policia emmascarat
que fa de poeta de l’ordre,
aquest últim li respongui el
següent sobre si creu de debò
en la religió: “Oh, veureu. Ara
tots som catòlics”. I bé, el
particular catolicisme a l’an-
glesa de principis del segle XX
potser no és gaire recomana-
ble per al present, però la de-
fensa dels bells costums con-
suetudinaris la podria fer
qualsevol conservador amb
una mica de seny. Així vist, la
mateixa democràcia d’assem-
blea dels grecs antics, una
cosa més moderna i mil·lenà-
ria que la Bíblia, els papes de
Roma i totes les nacions del
món, podria ser l’emblema de
qualsevol Chesterton d’avui,
sempre que aconseguís tenir
el talent del d’ahir, que vol-
gués estar a l’altura de les
palpitacions del temps.

Estem salvats
A S S A I G

L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

Família Fernàndez, Els
perquès de Catalunya (Les

preguntes clau del nostre país).
Empúries. Barcelona, 2005.

D
esprés de Tot allò que
sempre has volgut sa-
ber sobre Catalunya
arriba una altra en-
trega del mateix

autor o autors i amb la mateixa
intenció: oferir un volum mis-
cel·lani de preguntes i respostes
sobre qüestions curioses. I si
pot ser, com és el cas, lligades
més o menys temàticament. En
aquest sentit val a dir que
compleix amb escreix aquest
propòsit. Els articles estan re-
dactats amb un vague esperit
sorneguer, buscant la compli-
citat del lector, com donant-te a
entendre que ells mateixos se’n
foten, de la seva proposta. Així,
poden fer conyeta tot pregun-
tant-se “Per què la plaça de Ca-
talunya és tan lletja?”, quan
una bona part dels possibles
lectors mai no l’han considera-
da així. Però al mateix temps,
en altres articles, com que l’ex-
posició de dades i coordenades

està feta amb la intenció d’il-
lustrar el lector, també acaben
per comunicar la sensació que,
en el fons, creuen en el seu
producte molt més del que de
vegades sembla. Així, té gracia
que esmentin, per exemple,
l’efecte fulminant (negatiu) que
va produir en Artaud el fet que
Palau i Fabre es gratés els co-
llons davant seu, en el decurs
de la cèlebre visita que va fer-li
al manicomi. Però al mateix
temps, no deixa de ser una
proposta d’article una mica eli-
tista: cal conèixer Artaud i Pa-
lau i Fabre, cosa que contrasta
amb l’esperit àmpliament di-
vulgatiu de l’obra.

PER PODER PRESUMIR
Per entendre’ns, Els perquès de
Catalunya és ideal perquè tot-
hom pugui presumir en el di-
nar de Nadal o Sant Esteve da-
vant del cunyat. Aquesta mena
de llibres ens lliguen amb una

tradició antiquíssima, la dels
almanacs de curiositats, quan
el món era un misteri, no exis-
tia la societat de la informació i
t’omplia d’emoció llegir a la
claror de l’espelma, del llum de
carbur o de la bombeta de 25
watts de la postguerra que el
llibre més gran del món era un
atles anatòmic conservat en
una biblioteca de Viena, que fa
190 centímetres d’alt i 90 cen-
tímetres d’ample i que va trigar
set anys a ser imprès (entre el
1823 i el 1830). És difícil, doncs,
retreure res a aquest llibre, ja
que la mateixa proposta, nos-
tàlgica per obsoleta, se situa
fora del bé i del mal. Això sí,
posats a fer-lo, el que cal és, en
primer lloc, parlar del que s’a-
nuncia: hi ha molts articles que
no tenen res a veure amb Ca-
talunya i que a més tenen un
interès d’allò més relatiu, com
per exemple el que dediquen
els autors a ells mateixos: “Per

què són anònims els autors
d’aquest llibre?”. En segon lloc,
el que cal és no equivocar-se.
Encara que sigui amb una mi-
ca de broma, el lector està dis-
posat a creure’s tot el que li
diguin. Per això, cal anar molt
amb compte amb els errors. La
Família Fernàndez fa elucu-
bracions que poden ser discu-
tibles, com per exemple les ra-
ons que addueixen per justifi-
car la presència de palmeres
davant de les masies o de les
cases. Però el que no es pot fer
és afirmar que el Tractat dels
Pirineus és del 1660, que el Pla
Cerdà és del 1959 i que, ai las!,
fins al segle XVIII la jurisdicció
feudal de les zones d’Occitània
i Catalunya pertanyia als com-
tes de Tolosa i als reis d’Aragó.
És un simple toc d’atenció de
cara a futures entregues, ja que
la proposta de la Família Fer-
nàndez i de l’editorial Empú-
ries s’ho valen.


