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Assaig
Una pàtria sòlida
en el temps
Josep Bargalló
La Magrana. Barcelona, 2006

Pau Dito Tubau

Aquest llibre va ser
acabat amb opti-
misme el gener del
2006, quan les

fractures de l’Estatut i del
tripartit encara no s’havien
manifestat amb la cruesa
amb què ho havien de fer.
Des d’aleshores la política ca-
talana ha seguit la mateixa
marxa convulsa, però un cop
aprovat l’Estatut de les
Corts, i un cop convocades
les eleccions, el soroll, en es-
pecial el mediàtic, ha estat
menor, per bé que la pugna
sota taula sempre és contí-
nua. En aquell moment Ma-
ragall i Bargalló semblaven
una parella de fet amb les di-
ferències naturals d’autori-
tat, però el conseller primer
–sobre la impossibilitat ca-
talana de tenir ministres hi
ha en aquestes pàgines una
anècdota divertida, plena de
patetisme, quan s’explica
que hi ha estrangers que cre-
uen que el conseller primer
prové del consell d’adminis-
tració d’una empresa– va ser
destituït després a pesar seu
i del president, i el president
va dir que havia decidit ple-
gar veles a gratcient i que
volia fer de cantant al festi-
val de l’Euroregió.

Amb les eleccions a tocar, vet
aquí un resum del projecte
d’esquerres i catalanista dut
a la pràctica que difícilment
es repetirà en els mateixos
termes. Ara que ja s’ha
aprovat i que s’ha de desen-
volupar el nou Estatut de
ressons carlins, branca cai-
guda del regne dels borbons
defensats per quasi totes les
esquerres i les dretes de
l’Espanya perenne –i els mi-
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litars, val a dir, que són sem-
pre els més disposats a ma-
nifestar la psicologia histò-
rica de la decadència i de la
salvació, mentre que a l’Ale-
manya federal les preocu-
pacions són la bona demo-
cràcia, la moral pública,
l’educació, el progrés, la tèc-
nica i el treball–, el panora-
ma a Catalunya és tot un
altre. I la cosa és que aquest
llibre de Josep Bargalló,
antic col·laborador d’aques-
tes pàgines, mestre de mes-
tres i un dels pocs especia-
listes del seu partit en el do
polític de la prudència, que
atesa l’escassa parcialitat
amb què tracta els temes no
té gaire a veure amb la polí-
tica partidista, és un com-
pendi raonat dels objectius
i l’obra de govern del trio
des del Pacte del Tinell fins
a finals del 2005 i principis
del 2006. Ara bé, en cas de
reeditar-se l’amalgama, el
candidat Montilla ha afir-
mat que per a la força políti-
ca amb més pes de la tríada
la nació catalana i el catala-
nisme no estan vinculats
amb la política d’esquerres,
la qual cosa vol dir que a
l’hora de reivindicar millors
infraestructures i serveis
socials davant dels que re-
menen les cireres, així com
un bon desenvolupament
de l’Estatut per als set mili-
ons d’habitants de Catalu-
nya, ho faria, si tan sols de-
pengués d’ell, en nom del

Narrativa
Neopàtria
Hèctor Bofill
Proa. Barcelona, 2006
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Les reformes liberals
promogudes pel
Partit Popular, la
il·legalització de

Batasuna, el pla sobiranista
d’Ibarretxe i les exigències
d’ETA per a l’alto el foc per-
manent, entre d’altres esde-
veniments, han fet ressorgir
en molts de nosaltres la por
que revifi el monstre de la vi-
olència, que tants cops ha
causat enormes desfetes hu-
manes a l’Estat espanyol.
Hèctor Bofill (Badalona,
1973) ens encara amb les
terribles conseqüències que
comportaria aquesta resur-
recció a Neopàtria, un relat,
ple de metàfores i pinzella-
des messiàniques, sobre la
descomposició política de
l’Estat espanyol.

Professor de dret consti-
tucional, Bofill és autor de
diversos poemaris i de l’as-
saig La independència i la

realitat. Bases per a la sobi-
rania de Catalunya. Defen-
sor a ultrança de la inde-
pendència de Catalunya, les
seves incursions en la nar-
rativa contenen també un
elevat component polític.
L’any 2003 va rebre el
premi Josep Pla per la
novel·la L’últim Evangeli,
obra en la qual, igual que en
el present títol, analitza el
resultat de l’inevitable xoc
titànic entre els anhels de
llibertat i les tendències to-
talitàries i nihilistes.

La història s’inicia amb
l’arribada d’una parella a
una illa de la Mediterrània.
Exhausts i traumatitzats,
cerquen un indret on assos-
segar el seu esperit malmès
pel sentiment de culpa.
Volen oblidar, però no
poden i, a poc a poc, els me-
andres de la memòria co-
mencen a recuperar els fils
d’un conflicte polític i mili-
tar del qual han estat vícti-
mes i botxins a l’hora. Can-
sats del tedi i la placidesa so-
cial de principis del nou
mil·lenni, van deixar-se se-
duir pel somni d’una decisió
col·lectiva transcendent: la
independència d’Euskadi.

Aviat, però, aquell camí que
havien emprès com una en-
tremaliadura passatgera els
passaria factura. L’amena-
ça d’una guerra duia temps
respirant sota el llim i una
gangrena violenta sense
precedents va escampar-se
per tot l’Estat espanyol.

Bofill ha arriscat en una
trama complexa i una his-
tòria adient als moments de
convulsió actuals. Malgrat
tot, el llibre voreja el preci-
pici en alguns moments.
Barreja de relat futurista,
novel·la d’intriga i crònica
política, Neopàtria inclou
una multitud de personat-
ges reals i ficticis i canvia
constantment de narrador,
de temps i d’escenari, tot
desorientant al lector.

Ara bé: el talent de l’autor
per conscienciar-nos políti-
cament, per fer-nos adonar
de la importància d’emprar
sempre la democràcia, sigui
quin sigui el nostre propòsit,
i de no menystenir un pro-
jecte polític per molt que ens
vulguin fer creure que és
una quimera irrealitzable,
fan que la lectura del llibre
sigui més que interessant.

La guerra d’Euskadi

Demà? Ja en parlarem

Josep Bargalló ha publicat un assaig polític. JORDI GARCIA
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Vinieron como
golondrinas
William Maxwell
Traducció de Gabriela Bustelo
Libros del Asteroide. Barcelona, 2006
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S’ha dit que els qua-
dres de Hopper són
el millor reflex visu-

al de l’escriptura de
Raymond Carver. Personat-
ges solitaris atrapats en es-
cenaris nus en què hi convi-
uen magistralment el tot i el

no-res. La literatura, i supo-
so que l’art en general, té
aquesta qualitat, diguem-ne
sinestèsica. Escriptors que
t’evoquen pintures, música
o pel·lícules. Vinieron como
golondrinas m’ha recordat
les il·lustracions de Norman
Rockwell. Aquella Nord-
Amèrica amable i naïf de
principis i mitjans del segle
XX, plena de famílies felices,
galetes fetes a casa, mantes
de patchwork i llars de foc.

William Maxwell (1908-
2000) va ser un dels editors
literaris més importants de
The New Yorker, on va tre-
ballar del 1936 al 1976, una

època d’or per a la narrativa
curta. La plantilla d’autors
que es van formar sota les
maternals atencions de
Maxwell és impressionant:
Nabokov, O’Hara, Updike,
Cheever, Salinger, Flannery
O’Connor, Eudora Welty i
Maeve Brennan, entre d’al-
tres.Alguns li van dedicar les
seves obres, i molts pensa-
ven que era l’editor ideal: un
lector voraç, un corrector
respectuós però convincent
i un home comprensiu amb
les neures dels escriptors.

Vinieron como golondri-
nas és una novel·la nostàlgi-
ca i autobiogràfica en què

Maxwell s’enfronta a la mort
de la seva mare quan només
tenia 10 anys. El relat està
dividit en tres parts, cadas-
cuna centrada en els tres
membres de la família i en la
seva percepció de la mare. El
fill petit té un sentiment de
dependència ipossessiótotal
cap a ella, el mitjà la vol pro-
tegir però alhora té ganes de
fugirdels límits imposatsper
la família, i el pare no es veu
capaç de tirar endavant
sense ella. Però més enllà de
ser un retrat agredolç dels
rols familiars de la classe
mitjana de la Nord-amèrica
de principis del segle passat,

crec que el principal mèrit
de l’obra és la recreació que
fa del món de la infantesa.
Una època de la vida en què
s’intenten desxifrar sense
èxit els silencis i les parau-
les dels adults i en què es té
una percepció gairebé mà-
gica (que rarament es repe-
teix si no és amb l’ús de psi-
còtrops) de l’espai, el temps
i els objectes.

“La lectura és èxtasi”, va
escriure William Maxwell a
la introducció de The Outer-
most Dream, una obra que
recollia els seus assajos aThe
New Yorker. “I si no ho és
–afegia–, deixo el llibre per

tornar-hi més tard, però
m’escapo cap a una altra
banda”. Doncs Vinieron
como golondrinas no és una
lectura extasiant d’aquelles
que et transformen, però és
una bona novel·la d’alè quo-
tidià i intimista. I és una
bona notícia que l’editorial
Libros del Asteroide, una de
les més prometedores que
ha sorgit últimament, hagi
decidit recuperar l’obra de
Maxwell, que al final de la
seva llarga vida va dir: “No
m’importamorir,encaraque
em sembla insuportable la
ideaque,quanlagentmor, ja
no pugui llegir llibres”.

Després de morir no es pot llegir

Hèctor Bofill va guanyar el premi Pla del 2003. PERE VIRGILI

que aquesta és en la pràcti-
ca –una comunitat autòno-
ma–, i que, si s’hi posés fort,
a exigir, li dirien ben aviat i
amb el nou Estatut a les
mans que sí, que sí, que tu-
rurut. El president de la Ge-
neralitat, en ser investit, va
prometre que s’acabarien la
política del peix al cove i el
caixa-cobri, i el nacionalis-
me que sorgeix de les agres-
sions externes, per passar al
catalanisme civil i republicà
que exigeix drets; va afirmar
que naixeria una nova rela-
ció amb “Espanya, nació de
nacions”, sota la lliure de-
claració d’interdependència.

Bargalló somreia il·lusionat
sense saber que no trigaria
a ser-ne la mà esquerra.
Després, l’ofensiva de la
dreta postfranquista i la fa-
llida del tripartit en nom
de la solidaritat estatal,
justament en una època en
què les disparitats de
renda es disparen de la ma-
nera més obscena. I men-
tre a Alemanya seria im-
possible que cap partit po-
lític i cap grau de
l’administració de cap land
no condemnés la dictadura
nazi o qualsevol d’afí, i
mentre les empreses ale-
manyes s’expandeixen
sense aturador cap a l’Est i
cap a l’Oest, a Catalunya i
a Espanya es tolera amb
impunitat que l’una i l’altra
cosa vagin a l’inrevés.


