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Josep Termes ha publicat aquest any dos llibres a l’editorial Afers. JORDI GARCIA

Assaig
La catalanitat obrera.
La República Catalana,
l’Estatut de 1932 i el
Moviment Obrer
Josep Termes
Afers. Catarroja-Barcelona, 2007

Història de combat
Josep Termes
Afers. Catarroja-Barcelona, 2007

Xavier Filella

E
ls orígens de la
nació i el nacio-
nalisme han
estat motiu de
recurrent polè-

mica al nostre país. Les
tesis desplegades per Jordi
Solé Tura a Catalanisme i
revolució burgesa (1967)
sustentaven la identificació
entre catalanisme i burge-
sia, mentre que, més re-
centment, la influència dels
treballs d’Eric Hobsbawm
sobre la invenció de la tra-
dició ha acabat fructificant
en un corrent summament
crític amb els nacionalis-
mes de les petites nacions

com Catalunya. Davant
aquests arguments s’alça
una historiografia que ha
aprofundit en l’estudi de les
arrels populars del catala-
nisme i que té en Josep Ter-
mes, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes de l’any
2006, una de les seves veus
més prestigioses.

Editorial Afers publica en-
guany dos nous llibres de
Josep Termes que, malgrat
la seva estructura tan dife-
rent, coincideixen en culmi-
nar el seu compromís amb
la història de Catalunya. A
Història de combat, l’edito-
rial de Catarroja presenta
un recull de textos que Ter-
mes ha escrit al llarg de més
de quaranta anys i que com-
prèn des d’un llunyà esbós
sobre el moviment obrer re-
dactat el 1962 fins al recent
pròleg a un llibre sobre Pa-
lestra, l’organització nacio-
nal de la joventut catalana
dels anys 30.

En aquesta obra hi pre-
domina la història de l’obre-
risme i la de la vertebració
d’una esquerra catalana i
catalanista, qüestió que jus-

tament Termes explora,
amb el suport d’un vast
fons documental, a La ca-
talanitat obrera. Aquesta
monografia descriu el pen-
sament i les idees dels par-
tits i sindicats obrers en re-
lació amb Catalunya i els
seus drets d’autogovern du-
rant els anys 30. Un rere
l’altre, Termes examina
l’actitud d’anarquistes
(amarats de catalanitat
malgrat el seu antiestatis-
me), socialistes (que bascu-
len entre l’ambigüitat del
PSOE i el catalanisme ex-
plícit d’Unió Socialista) i co-
munistes per, finalment,
sintetitzar el seu ideari da-
vant els drets històrics de
Catalunya i el seu dret a
l’autodeterminació.

En definitiva, Termes ens
mostra en aquesta obra el
desvetllament, llargament
negat per determinada his-
toriografia, d’una catalani-
tat obrera que, als anys 30,
va posar els drets de Cata-
lunya al costat de les reivin-
dicacions socials, culmi-
nant així un procés evolutiu
d’un centenar d’anys.

Crítica

Assaig
A fil d’espasa
Les croades
vistes pels jueus
Manuel Forcano
La Magrana. Barcelona, 2007

Xavier Cortadellas

Si la història és un riu
que ens arriba del pas-
sat, pocs corrents

deuen baixar tan plens a
vessar d’atacs, d’injustícies i
de vexacions com el del
poble jueu. “Aneu amb
compte, poc riureu amb el
que us explicaré”, escriu Ma-
nuel Forcano al final del prò-
leg d’A fil d’espasa, després
d’indicar-nos que va ser en
una estada a la ciutat d’Alep,
al nord de Síria, i després de
llegir Les croades vistes pels
àrabs, d’Amin Maalouf, que
se li va ocórrer fer una cosa
semblant partint de les
fonts jueves.

Però Forcano fa una mica
de trampa, perquè, tal com

ja ens diu ell mateix, la vio-
lència contra els jueus va co-
mençar en el temps dels ro-
mans i, doncs, molt abans
de la Primera Croada; per-
què no totes les croades van
afectar-los amb tanta inten-
sitat com les primeres (i en-
cara sobretot a les comuni-
tats jueves del centre i del
nord d’Europa) i perquè a la
península Ibèrica les riua-
des més torrencials contra
aquells responsables de la
mort de Crist que eren els
jueus van nodrir-se amb les
aigües tèrboles de la Inqui-
sició i van fer-se encara més
impetuoses amb les aigües
fosques de la Pesta Negra,
van desbordar-se en calls i
comunitats en l’aiguat te-
nyit de sang dels avalots an-
tijueus de l’any 1391 que
–em sembla que forçant-ho
una mica– qualifica també
de croada, i van acabar es-
gotant les poques aigües
que encara tenia el cabal en
la conversió forçosa i en l’ex-
pulsió dels últims jueus a fi-
nals del segle XV.

A fil d’espasa és un llibre
àgil, apassionat i molt ben
documentat; d’aquells que
costa deixar de llegir; un lli-
bre en què aquest poeta,
membre dels imparables i
doctor en filología semítica
que és Manuel Forcano
aboca tantes dades, tants
exemples, tantes notícies i
tanta informació que, si fos
un riu, seria un riu sense
meandres i de curs recte i
llarg, tot i que els entre-
bancs sobtats de la història
fan, també, que de tant en
tant es parteixi en diferents
braços.

Un d’aquests braços és la
Croada dels Pastorells, la
primera destinada exclusi-
vament als jueus, molt
semblant, d’altra banda, a
la que, un segle abans, In-
nocenci III va enviar con-
tra els albigesos. Un altre
braç serien les mesures an-
tijueves del IV Concili La-
terà, de l’any 1215, amb
les conseqüències socials i
polítiques de separar els
jueus obligant-los a reclou-
re’s i a portar signes que
els identifiquessin, d’arru-
ïnar-los empenyent-los a
viure de la usura i d’humi-
liar-los tant com podien.
Fruit de tot això són també
les controvèrsies públiques
entre els segles XIII i XV de
què Forcano ens parla en
un altre capítol.

Finalment, com un riu
paral·lel, però de sentit
oposat, hi ha cinc capítols
en què Forcano ens explica
el contraatac jueu amb els
seus antievangelis i la seva
literatura. És on es fa més
evident que s’allunya de
l’objectivitat, però és
també on es fan més pale-
sos els seus coneixements
sobre una part de la histò-
ria i una literatura que fins
ara ens havia estat amaga-
da, el primer cop que es
dóna a conèixer en la nos-
tra llengua.

Els jueus en
temps de croades

Les arrels populars
del catalanisme

Poesia
70 poemes
Quim Español
Edicions de 1984
Barcelona, 2007

D. Sam Abrams

Al cap d’un any de la
seva mort, és a dir,
el 1947, es va publi-

car pòstumament una au-
toantologia de l’obra de

Countee Cullen que duia
l’estrany títol de Per
aquests resistiré. El títol re-
sumeix perfectament la vo-
luntat de tot poeta de resis-
tir el pas del temps a través
de la seva obra lírica.

Justament aquesta idea
de Cullen i de la cultura lite-
rària general ens ajuda a en-
tendre l’aposta de Quim Es-
pañol a 70 poemes. Entre
poemes vells dels seus lli-
bres anteriors, triats rigo-
rosament, i poemes nous,

que han hagut de passar
moltes versions, tenim la
setantena de textos poètics,
en vers i prosa, pels quals el
nostre poeta aposta.

Filant més prim, es pot dir
que Español ha fet un recull
completament nou a partir
d’una excel·lent obra reu-
nida que barreja 41 textos
dels dos llibres anteriors
amb 29 textos nous, re-
partits de manera que els
poemes nous emmarquin

els poemes vells. A més, el
llibre s’ha enriquit amb un
magnífic CD del poeta lle-
gint i comentant una mos-
tra considerable dels seus
poemes. Aquí hem de feli-
citar l’autor i l’editor per
una edició tan austera i
perfecta alhora.

Amb 70 poemes, Quim
Español ha assolit la seva
fita, una fita doble. D’una
banda, Español ha volgut
crear uns textos literaris
ambiciosos i ho ha aconse-

guit plenament. Els poe-
mes d’Español van direc-
tament al fons d’idees im-
portants, directament al
cor de les preocupacions
profundes de la humani-
tat. I ho fan amb un estil
greu, equilibrat, commo-
vedor, exigent i transpa-
rent. “Les paraules ele-
mentals”, en diu el poeta.

D’una altra banda, Es-
pañol vol que els seus tex-
tos tinguin una doble ads-
cripció temporal, és a dir,

que estiguin completa-
ment inserits en la realitat
actual i, alhora, arribin a
transcendir aquests lli-
gams d’immediatesa per
esdevenir universals i
atemporals. Una altra cosa
que també ha aconseguit
sense obstacles.

Quan W. H. Auden va de-
finir la poesia com la “parla
memorable”, estic segur que
es referia exactament a po-
esia com la que escriu Quim
Español des de fa anys.

Manuel Forcano és poeta i filòleg. RUTH MARIGOT

Amb les paraules més elementals
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