
◆ C U L T U R A ◆

A V U I

dijous

28 de juliol del 2005 XV

Cap a l’Estat plurinacional
X A V I E R F I L E L L A

A S S A I G

Jordi Casassas i Ymbert. El
temps de la nació. Estudis sobre el
problema polític de les identitats.

Premi Ramon Trias Fargas
2004. PROA. Barcelona, 2005.

L
a nació, en la seva con-
cepció més moderna,
es va afermar a partir
de finals del segle
XVIII, frec a frec amb

les noves idees d’Estat i demo-
cràcia, fins a arribar a confor-
mar, amb el pas del temps, les
actuals societats nacionals, en
què la sobirania comença a ser
limitada i compartida, mentre
les identitats extremen la seva
fluïdesa i multiplicitat.

Així doncs, mai no havia
estat tan possible com ara
afrontar, amb un cert distan-
ciament, el procés de desple-
gament de la nació i les seves
conseqüències. És el que ha fet
l’historiador Jordi Casassas a El
temps de la nació, obra que va
rebre, ex aequo amb la biografia
Pompeu Fabra a l’exili, de Jordi
Manent, el darrer premi d’as-
saig atorgat per la Fundació
Ramon Trias Fargas, i que ara
presenta Proa.

Casassas, catedràtic d’histò-
ria contemporània a la Uni-
versitat de Barcelona, ha estat
un dels introductors dels estu-
dis de la història dels intel·lec-
tuals al nostre país, una actua-
ció que ha impulsat en
particular a través del Grup
d’Estudis d’Història de la Cul-
tura i dels Intel·lectuals, que re-
centment celebrava els quinze
anys de la seva fundació, i de
Cercles, la revista d’història cul-
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L’historiador Jordi Casassas i Ymbert
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Tònia Passola, Bressol,
EMBOSCALL. Vic, 2005.

S’
abriga i s’empara,
Bressol, en el fal-
dar de la infante-
sa i la primera
adolescència. La

seva autora, Tònia Passola, es
resguarda així del pas dels dies
i rememora, a través d’un jo
líric dòcil i candorós, un temps
llunyà. Bressol esdevé, en aquest
sentit, la representació lírica
d’un retrocés construït a través
d’experiències viscudes i d’ex-
periències literàries. D’entra-
da, les experiències viscudes
són la carta de presentació del
poemari perquè els dibuixos de
la coberta i de l’interior del lli-
bre foren fets per l’autora a
l’edat de vuit anys. Això mateix

pot indicar-nos que Bressol és,
doncs, l’expressió d’una es-
criptura en part autobiogràfi-
ca però que alhora el lector no
llegirà, segurament, com l’au-
toexpressió dels sentiments de
l’autora.

Guardonada amb el premi
Cadaqués a Rosa Leveroni per
Cel rebel i el premi Vicent An-
drés Estellés per l’obra La sen-
sualitat del silenci, Tònia Passola
publica avui un recull dels seus
poemes més antics. El present,
un poemari meritori però pa-
tidor d’alguns desequilibris –li
falta, en alguns versos revela-
ció i empremta–, és, doncs, an-
terior a aquestes dues obres pu-
blicades.

Bressol va saltant, lubricada-
ment, entre versos bonhomio-
sos que dialoguen amb can-
çons populars i endevinalles;
entre versos que se serveixen
d’objectes propis de la infan-
tesa i de la pròpia natura, i

tural que Casassas dirigeix des
del 1998.

Del seu interès per la història
cultural en donen testimoni
des de la seva participació com
a director de la Biblioteca de Clàs-
sics del Nacionalisme Català, que
al llarg de deu anys va editar La
Magrana, fins a la coordinació
de l’obra col·lectiva Els intel·lec-
tuals i el poder a Catalunya (Pòr-

tic), una excel·lent revisió de les
aportacions del món cultural
català entre 1808 i 1975.

A El temps de la nació, Casassas
aplega nou estudis que prove-
nen, la majoria, de conferènci-
es, ponències o intervencions
fetes en diferents congressos i se-
minaris celebrats al llarg de la
darrera dècada. L’autor hi ana-
litza la dinàmica nacional cata-
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Pere Meroño. Roman. L’home que
va organitzar el PSUC. FUNDACIÓ

PERE ARDIACA. Barcelona, 2005.

L
a Fundació Pere Ardi-
aca, que pren el seu
nom de qui va ser di-
rigent del PSUC, pre-
senta el perfil biogrà-

fic de Josep Serradell (1916-
2004) que ha escrit el periodis-
ta Pere Meroño.

Meroño, que també ha escrit
la biografia de Josep Pallach i
és autor de la Història del sindi-
calisme nacional als Països Cata-
lans, ressalta la personalitat
combativa de Roman, el nom
que Serradell va prendre en els
anys de clandestinitat.

L’obra examina la llarga mi-
litància comunista de Serra-
dell, que va participar en la
fundació del PSUC i en va ser
secretari d’organització abans
de ser-ne expulsat, a principis
dels anys vuitanta, en una de
les últimes grans escissions
dels comunistes catalans.

Pere Meroño constata, entre
altres qüestions, la discrepàn-
cia de Josep Serradell amb les
tesis de l’eurocomunisme i la
seva posterior participació en
la creació del Partit dels Co-
munistes de Catalunya l’any
1982, o les posicions del seu bi-
ografiat sobre qüestions tan po-
lèmiques com els Fets de Maig,
el cas Comorera o, més recent-
ment, l’esfondrament de la
Unió Soviètica i de l’anomenat
socialisme real.

Maribel Juan. 11/M. La trama
completa. LA TEMPESTAD.

Barcelona, 2005.

L
a periodista Maribel
Juan, autora de Marta
Ferrusola a l’ombra del
poder, el primer perfil
biogràfic de la dona

de l’expresident de la Genera-
litat, presenta una documen-
tada crònica dels atemptats de
l’11-M a Madrid que, una vega-
da més, posa en qüestió la res-
posta del govern Aznar davant
aquells greus esdeveniments,
que van canviar la nostra his-
tòria recent.

L’obra ofereix un relat cro-
nològic dels fets que es van pro-
duir, que va des del mateix mo-
ment dels atemptats fins a
l’última jornada de comparei-
xences en la Comissió d’Inves-
tigació de l’11-M. Una panorà-
mica, escrita gairebé dia a dia,
que revisa 139 dies de particu-
lar intensitat.

Maribel Juan, que escruta
amb detallada atenció la trama
islamista responsable dels
atemptats de l’11-M de Madrid,
examina les diferents pistes
que van conduir a les succes-
sives detencions en un relat
que abasta des de la detenció
de José Suárez, el confident po-
licial que va facilitar els explo-
sius als terroristes, fins al suï-
cidi dels integrants de la
cèl·lula islamista de Leganés i
la retirada de les tropes espa-
nyoles d’Iraq que va ordenar el
govern de José Luis Rodríguez
Zapatero.

entre versos que fan ús d’una
rima externa i consonant. L’au-
tora sap que a la rima se li atri-
bueix un paper mnemotècnic
tant en poesia –sobretot la re-
citada i musicada– com en les

cançons que aprenen els in-
fants, i és per això que en un
poemari sobre aquesta temà-
tica creu imprescindible i opor-
tú fer ús d’una estratègia tan
essencial com aquesta.

lana en relació no tan sols amb
l’espai polític i institucional es-
panyol, sinó també amb el món
cultural i polític mediterrani.

La recerca de semblances i
singularitats entre el cas cata-
là i els del nostre entorn cul-
tural més immediat és un dels
aspectes més reeixits d’un as-
saig que permet discernir des
de la pervivència del localisme
en l’àrea mediterrània i la pro-
gressiva adaptació del nacio-
nalisme a les necessitats de la
modernització fins a la precoç
opció de la intel·lectualitat ca-
talana en favor del regeneraci-
onisme nacionalista.

El temps de la nació és, per la
desigual procedència dels es-
tudis que inclou, una obra po-
lièdrica que abasta els diferents
angles del llarg procés de des-
plegament de la nació i el na-
cionalisme al nostre país.

Presses en conjunt, les tres-
centes pàgines del volum acon-
segueixen oferir una acurada
visió de conjunt de la història
contemporània de Catalunya
que integra elements de la li-
teratura, la política o la filoso-
fia. A més, l’autor ha sabut per-
llongar fins al present el seu
discurs i reflexiona, més enllà
dels arguments del passat,
sobre l’impacte de la actualitat
en el catalanisme.

El seu diagnòstic deixa poc
marge de maniobra. I és que
Casassas no dubta a pronunci-
ar-se a favor d’una saludable te-
ràpia de xoc independentista
amb què afrontar la granítica
geologia centralista.

És l’única manera, conclou
l’historiador, de forçar Espa-
nya a encarar definitivament
la seva indefugible realitat
plurinacional.

XAVIER BERTRAL

La poeta tònia passola amb isabel-clara simó


