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De la resistència al govern
X A V I E R F I L E L L A

A S S A I G

Xavier Polo, Todos los catalanes
son una mierda. Història d’una
vida. Proa. Barcelona, 2005

Félix Martínez i Jordi Oliveres,
Jordi Pujol. En nom de Catalunya.
Traducció de Quim Sales. Rosa

dels Vents. Barcelona, 2005.

“T
odos los catala-
nes son una mi-
erda”. En pro-
nunciar
aquestes pa-

raules, Luis de Galinsoga, di-
rector de La Vanguardia Españo-
la a finals dels anys 50,
desfermava una campanya pa-

JOSEP LOSADA

Xavier polo, autor de ‘Todos los catalanes son una mierda’

La cursa d’Istanbul
A N N A T O M À S

N A R R A T I V A

Jean Serra, Quadern d’Istanbul.
Documenta Balear.

Palma, 2005.

A
quest és, en aparença,
un recull de notes de
dietari, escrites du-
rant una estada d’on-
ze dies a la històrica

ciutat turca, l’antiga Constan-
tinoble. Però, entre línies, s’hi
pot endevinar que la mirada de
l’autor intenta calar a fons a tra-
vés, tant de les meravelles ar-
quitectòniques, com dels se-
nyals de la globalització que,
d’una manera imparable,
s’estén pertot, amb el perill evi-
dent d’esborrar costums i cul-
tures diferents. D’aquesta ma-
nera, més que d’un plec
d’anècdotes i indrets visitats,
parlem d’una profunda reflexió
sobre una ciutat que, en aquests
darrers anys, s’esforça per en-
trar a formar part de l’exclusi-
va Unió Europea.

Jean Serra (Alger, 1952) és fill
de pares eivissencs exiliats.
Autor de llibres de poesia com

Entre paraules i silenci, ara ens pre-
senta aquest atractiu llibre de
viatges il·lustrat amb dibuixos
seus i amb poemes de Maria An-
tonia Salvà, Jorge Luis Borges,
Lao Tse i Nazim Hikmet, entre
d’altres. Per damunt de tot,
però, el títol destaca per la vo-
luntat de l’autor de deixar cons-
tància dels pros i contres de la
cursa d’Istanbul per ingressar a
la UE. “De la manera com ho
faci dependrà, penso, que con-
tinuï sent el mosaic pluricultu-
ral que és, conservant el que en-
cara té d’idiosincràsia, o que
volent assemblar-se massa a la
resta d’Europa perdi del tot la
seva personalitat. Si vol, pot
aconseguir les dues coses: ad-
herir-se a la UE i preservar les
seves essències. Turquia en sor-
tiria guanyant i Europa s’enri-
quiria amb les aportacions d’un
poble culte, obert i tolerant... Si
sap, i si vol, de pas, pot soluci-
onar la qüestió kurda, perme-
tent la independència del Kur-

triòtica que va acabar amb la
seva dimissió. N’ofereix un de-
tallat testimoni Xavier Polo, un
dels organitzadors de la cam-
panya, en aquestes memòries
que revisen bona part de les ac-
tuacions de la resistència an-
tifranquista. Xavier Polo va for-
mar part de l’Acadèmia de la
Llengua Catalana, una de les
primeres plataformes d’actu-
ació del catalanisme catòlic
enfront del franquisme, i va
participar no tan sols en la
campanya contra Galinsoga,
sinó també en tantes altres,
que inclouen des dels fets del
Palau de l’any 1960 i la poste-
rior campanya Pujol-Catalunya
(durant sis mesos Polo no va
dormir els dijous per anar a fer
pintades per tot Catalunya per

reclamar la llibertat de Pujol)
fins a la campanya Volem bisbes ca-
talans (1966-1969), que va com-
portar el segrest de la Mare de
Déu de Núria l’any 1967.

Polo pertanyia, com subratlla
Jordi Pujol en el pròleg que en-
capçala el llibre, a un corrent de
pensament cristià modern i com-
promès que no va dubtar, en uns
anys summament difícils, a plan-
tar cara a la dictadura del gene-
ral Franco. L’obra, escrita amb un
llenguatge ingenu, però poderós,
com encertadament el qualifica
Pujol, recull des de les primeres
actuacions en solitari i la funda-
ció l’any 1952 dels Mau-Mau amb
els germans Sayrach fins als com-
bats més recents, durant els anys
d’autogovern, que han dut Polo
a pensar que sovint s’ha actuat

A S S A I G

Stephen Hawking
i Leonard Mlodinow,

Brevíssima història del temps.
Traducció de David Jou.

Columna, Barcelona, 2005.

Breu història del temps, el
llibre que Stephen Haw-
king va publicar l’any

1988, va ser un èxit sorpre-
nent, tenint en compte que es
tractava d’un llibre que abor-
dava amb profunditat algunes
de les qüestions més difícils de
la ciència actual. Aquesta nova
versió d’aquella obra ofereix
amb més claredat i amenitat
els conceptes que el reconegut
físic britànic desplegava anys
enrere a Breu història del temps.

L’actual volum incorpora, a
més a més, els avenços més re-
cents en la recerca d’una teo-
ria unificada completa de totes
les forces de la física. Hawking,
que ha estat presentat com el
geni més gran del segle XX des-
prés d’Einstein, després d’ex-
plicar la naturalesa de l’uni-
vers newtonià i de sintetitzar
l’essència del que és la relati-
vitat, s’endinsa en les més re-
cents teories sobre l’origen i
evolució de l’univers. El lector
trobarà en aquest volum ex-
plicacions prou planeres sobre
qüestions tan excitants com
ara els forats de cuc, els viatges
en el temps i la teoria de cor-
des. Hawking, però, no es li-
mita a descriure com és l’uni-
vers, sinó que també, anant al
límit del que pot saber la raó
humana, es pregunta per què
existeix l’univers. X.F.

Ziauddin Sardar
i Boris van Loon,
Estudios culturales.

Traducció de Tomás
Fernández i Beatriz Egibar.

Paidós. Barcelona, 2005.

Paidós presenta dins la
col·lecció Para todos aques-
ta introducció als estudis

culturals que compta amb text
del crític cultural Ziauddin
Sardar i il·lustracions de Boris
Van Loon. Sardar, que carac-
teritza els estudis culturals
com una disciplina compro-
mesa, defineix la matèria com
una manera d’examinar les re-
lacions de poder que amaguen
les pràctiques culturals. L’obra
situa el naixement dels estu-
dis culturals en l’activitat del
Centre d’Estudis Culturals
Contemporanis de la Univer-
sitat de Birmingham i asse-
nyala Richard Hoggart, Ray-
mond Williams i E.P. Thom-
pson com els seus pares fun-
dadors.

El recorregut abasta des de la
influència d’autors com ara
Gramsci i Bourdieu fins a as-
pectes particulars dels estudis
culturals, com ara els estudis
de gènere, el discurs postcolo-
nial i el multiculturalisme. El
mèrit del volum està en expli-
car amb la màxima senzillesa
expositiva possible el contin-
gut d’una disciplina de límits
tan boirosos com els estudis
culturals. X.F.

distan [...] No sembla, però, que
els interessats en el domini del
subsòl petrolier els ho perme-
tin, això”. Serra no s’amaga i ex-
posa les seves idees polítiques
amb tota franquesa. És sincer i
punyent a l’hora d’il·lustrar com
sota l’uniformisme enlluerna-
dor de la globalització s’ama-
guen desigualtats econòmiques
i misèries morals, però, al ma-
teix temps, es mostra optimista
i sobretot respectuós.

ARQUITECTURES HUMANES
L’autor evita carregar el lector
amb paràgrafs sobre els detalls
arquitectònics de Santa Sofia, la
mesquita Blava i el palau de
Topkapi, entre d’altres, i, en
canvi, s’entretén a narrar el
caliu humà que es respira a Is-
tanbul, en la qual hi ha mane-
res de guanyar-se la vida com
ara enllustradors de sabates, tor-
radors de castanyes, venedors
ambulants de mil i una coses...
D’altra banda, però, Istanbul es

mostra ultramoderna. “És una
ciutat plenament europea, amb
algunes formes ultrapassades
als nostres països sobredesen-
volupats, que li donen un aire
com a mig gas, però, tanmateix,
viu, espurnejant de vida autèn-
tica, de vida arran de la senzi-
llesa i l’amistat”.

Caminant, perceps més bé les
coses i, d’alguna manera, cop-
ses millor els batecs de la ciutat.
Un bon llibre sempre t’obre les
portes de la ment per volar
lluny sense moure’t. Quadern
d’Istanbul és ideal per conèixer
la realitat de l’antiga capital
dels imperis bizantí i otomà. A
més, com a apèndix curiós, in-
clou un seguit d’historietes hi-
larants que donen mostra de
com el sentit de l’humor turc és
semblant al sentit de l’humor
tradicional d’eivissencs i for-
menters. Això fa pensar en els
lligams culturals entre els dife-
rents pobles que conformen la
conca mediterrània.

amb una “prudència suïcida” i
poc encertada per fer avançar
la catalanització del país.

El patriotisme arrauxat de
Xavier Polo, com el qualifica
Albert Manent en un text in-
clòs en aquest volum, contras-
ta amb la fredor expositiva
dels periodistes Félix Martínez,
redactor en cap de la redacció
d’El Mundo a Barcelona, i Jordi
Oliveres, antic redactor de
l’AVUI i El Mundo i actualment
assessor en mitjans de comu-
nicació de la presidència de la
Diputació de Barcelona. Mar-
tínez i Oliveres ofereixen una
àmplia crònica de la trajectò-
ria política de Jordi Pujol, des
dels anys de resistència als
anys de govern, però centrada
particularment en els aspectes
més qüestionables de la seva
gestió com a president de la
Generalitat.

RECONSTRUCCIÓ NACIONAL
Pujol, afirmen els autors
d’aquest volum, ha estat un
“polític heterodox que no ha
dubtat a utilitzar mètodes
qüestionables per retenir el
poder que li havia de perme-
tre portar a terme el seu pro-
jecte de reconstrucció nacio-
nal”. En total són més de 400
pàgines que, sense aportar no-
vetats substancials al que ja
s’ha dit i escrit sobre l’expre-
sident, revisen, en clau críti-
ca, l’actuació política de qui,
tanmateix, Martínez i Olive-
res no dubten a qualificar
com el “polític més important
de la Catalunya del segle XX”.
L’obra no descuida el que els
autors consideren com una
considerablement llarga llis-
ta d’errors i faltes ni defuig les
qüestions més polèmiques
que han envoltat Pujol, des de
la seva participació a Orif lama,
Destino i Canigó als anys 70 fins
al cas Banca Catalana i el que
a l’obra es qualifica com les
amistats perilloses amb Javier
de la Rosa i Lluís Pasqual Es-
tivill.


