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CULTU A

■ Joan Josep Isern

Cada família és un món. I la
d’aquesta novel·la és de
les que es porten l’oli. Vull
dir que si algú creu, per

exemple, que els pares són un acci-
dent en la vida dels fills, El meu
germà Pol, la darrera novel·la d’Isa-
bel-Clara Simó, és la confirmació de
les seves teories. Som a Barcelona,
a casa dels Pedrosa-Rabós. El pare,
Sixte de nom, és un militar d’alta
graduació –al llarg de la novel·la as-
cendirà de coronel a general– amb
certs problemes de caràcter profes-
sional a causa del seu dubtós entu-
siasme per la democràcia.

La mare, filla de diplomàtic, és
una dona frívola i sofisticada que
dedica el seu temps lliure –és a dir,
tot– a impartir cursos sobre autoes-
tima i energies positives. La parella
té dos fills: el Pol, de vint-i-nou anys,
afectat per la síndrome de Down, i
la Mercè, de dotze anys, que és la
veu que ens narra la història d’El
meu germà Pol.

La Mercè és un personatge que
atrapa el lector des de la primera
frase. Assenyada i generosa, vita-
lista i cagadubtes, és l’únic ele-
ment amb trellat d’aquella casa.
L’única persona capaç d’estimar el
seu germà i de comprendre el
complicat univers sentimental que
bull dintre seu. És el gran recurs
que fa créixer la novel·la amb les
seves dèries i dubtes propis de
l’adolescent que és, però també

Una santa per germana
Novel·la❚
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■ Isabel-Clara Simó
comença el relat
de la relació entre
l’adolescent Mercè i el
seu germà gran Pol,
afectat per la síndrome
de Down, amb un to
lleuger i desimbolt,
però afina molt el pols
narratiu i ens ofereix
moments inoblidables
quan el jove s’enamora
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MIQUEL ANGLARILL

■Àngel Duarte

Pere Gabriel és, de fa
temps, un mestre per a

tots aquells que en un mo-
ment o altre ens hem dedicat
a la història social de la cultu-
ra i de la política. Ara ha tret,
per fi, una recopilació de tre-
balls dispersos en què analitza
la sincopada experiència de la
democràcia federal i del repu-
blicanisme popular a la Cata-
lunya del segle XIX. El llibre té
un parell de característiques
remarcables: rigor acadèmic i
claredat en l’argumentació. No
és, d’altra banda, una obra de
circumstàncies: aplega més de

dues dècades de recerca paci-
ent en arxius i biblioteques. És
cert que, com qualsevol llibre
fet sobre articles i conferènci-
es prèvies, a voltes es produei-
xen redundàncies, però són
mínimes gràcies a la cura de
qui n’és l’autor.

Dit això, el lector pot sospi-
tar que aquest llibre ha de ser
un d’aquells que els historia-
dors fan per tal que el llegei-
xin els col·legues: no s’ho
pensi pas. No és un treball
embafador. L’aproximació bi-
ogràfica a Pi i Margall, Vallès i
Ribot, Almirall i Roca i Farre-
res dota el text d’una sòlida
ossada. Les aproximacions a

la vida dels casinos, a les festi-
vitats i a la simbologia republi-
canes en facilita els nervis i la
musculatura, ajuda a fer que
prengui forma el món de la
militància federal i de la soci-
abilitat popular.

A més, i per si no n’està
convençut: toca, de ple, una
de les grans qüestions a
debat en el nostre país, la de
les arrels culturals i polítiques
del nacionalisme. Obviant el
risc de la simplificació i el de
la confrontació descarnada
amb els sustentadors de tesis
oposades, el lector es trobarà
que Gabriel fa una reivindica-
ció, raonada i més que docu-

mentada, del paper de la cul-
tura catalanista popular laica
i progressista, per exemple, a
la dècada del 1880. És clar
que la generació del canvi de
segle, la de Narcís Verdaguer i
Callís i Enric Prat de la Riba,
rellegí el passat del catalanis-
me per tal d’acomodar-lo a
les necessitats del moviment
que encapçalaven. El que no
s’acaba d’entendre és que
això hagi desorientat, més en-
davant, polítics i historiadors,
la ciutadania i la crítica. Pere
Gabriel recupera, tot apro-
pant-nos a la política popular,
un dels sentits primigenis del
catalanisme.❋

amb els seus comentaris implaca-
bles sobre tot el que l’envolta.

La història del Pol i la Mercè co-
mença amb un to lleuger i desim-
bolt que ens endinsa ràpidament en
les entreteles familiars. Són escenes
descrites amb agilitat i un eficaç
humor càustic que sap aturar-se just
a la llinda de l’esperpent. La
novel·la, però, fa un salt qualitatiu
quan el Pol s’enamora de la Maria,
una noieta sud-americana afectada
per la mateixa deficiència que ell.

És en aquest punt quan Isabel-
Clara Simó afina el pols i ens dibui-
xa els trets d’un Pol capaç de tenir
sentiments i de sentir-se tan sol, in-
comprès o exultant com qualsevol
de nosaltres. El meu germà Pol és
una novel·la que ens parla sense en-
carcarament ni falsa transcendèn-
cia de com les relacions amb els que
són diferents sovint estan marcades
per la hipocresia, el paternalisme i
la incomprensió. I pitjor quan tot
això es desenvolupa dintre de
l’àmbit familiar.

La novel·la té un final contun-
dent, com sol ser marca de la fac-
toria Simó, que no desvelaré. Pel
camí, però, ens haurem quedat
fascinats per la relació entre la
Mercè i el seu germà Pol. Una re-
lació amb moments inoblidables,
com quan la noia li pregunta què
se sent quan hom s’enamora i el
noi li respon: “Em sento com si es-
tigués patinant per dintre. Així, llis-
cant sobre el gel. Sense caure”.
Una delícia, creguin-me.❋

Història❚

El catalanisme
i la cultura
federal.
Història
i política
del
republicanisme
popular a
Catalunya
el segle XIX
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■ Pere Gabriel
recupera, amb rigor
acadèmic i claredat
en l’argumentació
i apropant-nos
a la política popular,
un dels sentits
primigenis del
catalanisme
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