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El lector de les meves críti-
ques de llibres d’història
m’haurà de disculpar en
aquesta ocasió. Ho haurà

de fer perquè començaré fent una
digressió. Diuen que l’escriptor gua-
temalenc Augusto Monterroso,
mestre del petit relat, una vegada
que li van preguntar de quina ma-
nera o amb quina tècnica s’enfron-
tava a la tasca d’escriure, com s’ho
feia per construir una peça literària
de dimensions reduïdes que, tan-
mateix, s’apropava a l’essencial, a la
veritat i a la bellesa, va respondre:
“Tachando”. El mestre, allò que ens
estava dient, era que l’economia de
mots i pàgines resulta fonamental
per fer-se entendre.

Bé, em sembla que ha arribat el
moment de dir que, amb tota pro-
babilitat, la millor manera de trans-
metre allò que se sap en història, o
en qualsevol altre camp de les cièn-
cies socials i humanes, és amb un
exercici de contenció. Cal renunciar
a la faramalla per tal de poder arri-
bar al moll de l’os de les coses. Cal,
per fer-nos entendre, estalviar mit-
jans i fer servir aquells que triem per
explicar bé què és el que volem dir.

200 aniversari de la contesa
Aprofito aquesta nota, en realitat
una simple invitació a la lectura de
La Guerra del Francès, per tal de
constatar, davant els lectors
d’aquest suplement, que prolife-
ren els volums d’història on no
només no es tatxa, sinó que l’autor

Explicar laGuerradelFrancès
Història❚ Àngel Duarte

Cartes als lectors

La norma del gènere epistolar
és limitar-se a donar consells a qui
sigui capaç d’acceptar-los. Des de les
cèlebres Cartes a Lucili, de Sèneca,
aquesta mena de llibres han estat així.
Aquest començament de curs, aquí i a
França, han sortit una colla de llibres
que són consells als mestres, pares i
famílies, sobre l’educació. Mal d’escola,
de Daniel Pennac, una reivindicació del
que ells en diuen cancre i aquí talòs, és
un dels més coneguts, però també hi
ha L’escola abandonada. Carta a Xavier
Darcos, de Jack Lang, sobre
l’empobriment progressiu de
l’ensenyament públic. Maria Jesús

Comellas publica Carta a una mestra,
que s’inscriu en aquest apartat, i no
entenem per què es dirigeix a una
mestra i no als mestres en general.

Tots aquests títols, i altres que
podríem afegir i que el lector trobarà a
les llibreries, tenen una característica
que els fa a la vegada útils però
insuficients. Els consells i les
observacions que contenen són sempre
interessants, però el lector es queda
amb la impressió que hi manca més
concreció, menys bons sentiments i
més propostes i programes precisos. És
com si els metges publiquessin llibres

sobre com tractar els malalts perquè
suportin bé la malaltia i sobre l’estat
dels hospitals i la sanitat, però no
diguessin mai res dels progressos o
mancances de la ciència mèdica. Una
cosa són els problemes dels alumnes i
professors i una altra els problemes de
la pedagogia com a ciència.

L’altre dia, al programa de TV3
Sense embuts, una colla d’adolescents
parlaven dels seus problemes i deien que
“el primer cop” s’havia produït entre els
13 i els 14 anys. Davant d’això, capítols
com el titulat Les dificultats per explicar
la vida, del llibre de Comellas, un dels

millors i que planteja com mostrar als
més petits com poder viure amb
inseguretats, queden superats pels fets i
mostren les insuficiències de tots els
textos citats. El capítol ¿Què fem amb la
coeducació? és un reflexió útil en aquests
moments, amb escoles que es neguen a
l’educació mixta. Com deia un mestre
veterà que passava força de consells i
fórmules educativament correctes: “Ara
als infants se’ls dóna tot, abans no se’ls
donava res; ara se’ls diu sempre que sí,
abans se’ls deia sempre que no..., i el
problema és el mateix ara i abans ¿com
podem ensenyar millor les matemàtiques,
les ciències i la llengua?”.❋

JOCNOU

EMILI TEIXIDOR

La Guerra del
Francès 1808-1814

Josep Fontana
Pòrtic
Barcelona, 2008
Preu: 15 euros
Pàgines: 136

1 2 3 4 5

es creu en el dret i en l’obligació
d’excedir-se en el nombre de pla-
nes, en el de cites i en el de notes
a peu de pàgina. Volums en què es
prefereix l’obscuritat a la claredat
de l’argument.

De tot això n’ha prescindit Josep
Fontana per tal de glossar als seus
lectors el sentit que va tenir la Guerra
del Francès, o de la Independència.
Ho fa amb motiu del dos-cents ani-
versari de l’esclat de la contesa, en un
moment en què tothom hi vol treure

La lectura de l’assaig Una geografia imaginària:
Mèxic i la narrativa catalana de l’exili, de Car-

los Guzmán, és una experiència agredolça. Està
molt bé disposar finalment d’una monografia de-
dicada a una parcel·la important de literatura de
l’exili com és la narrativa produïda a Mèxic. També
està molt bé comptar amb la incorporació a l’assa-
gisme català de l’estudiós, traductor i escriptor me-
xicà Guzmán. En termes generals, l’assaig està ben
enfocat i ben plantejat. L’obra estudia la narrativa
catalana a Mèxic a partir de tres elements: el nou
marc físic, social, polític i cultural, el llegat de la re-
volució mexicana i la presència del món indígena.

Els problemes del text es manifesten quan anem
al detall. L’assaig té poca profunditat conceptual
perquè no situa l’exili mexicà en el context dels
gransdiscursos internacionals
sobre l’exili, com ara el nou
camp de trauma studies de
Shoshana Felman i Dominick
LaCapra. La falta de pes con-
ceptual fa que el llibre resulti
vague, simple. L’obra oscil·la
massa entre les disciplines de
la sociologia i la literatura. En
inclinar-se cap a la sociologia,
l’anàlisi de tipus estètic i for-
mal de les obres se’n ressent.
L’autor exclou obres fona-
mentals com Aquest serà el
principi, d’Anna Murià, es val
de bibliografia més que fatigada i no s’atreveix a
generar idees noves sobre les obres que estudia.
En casos comLa lluna mor amb aigua, d’Agustí Bar-
tra, l’exegeta arriba a conclusions que palesen una
falta de comprensió de les obres en qüestió. Guz-
mán hauria de desfer-se dels tics que ha adquirit a
la universitat d’aquest país, tics academicistes, po-
sitivistes i historicistes, i hauria de confiar més en
el seu talent i potencial, que és moltíssim.❋
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partit. Qui signa aquesta nota no
subscriuria algunes de les afirmaci-
ons del llibre. Per exemple, aquelles
que apunten a la radical singularitat
de la mobilització de la societat cata-
lana respecte de la del conjunt d’Es-
panya. Bé, un cop dit això i si adme-
tem que el que importa, en aquest
cas i en qualsevol treball d’història,
és què hi ha de saber i de ciència,
d’idees i de possibilitat de pensar i de
discrepar... aquest és un llibre de lec-
tura im-pres-cin-di-ble. ❋
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Josep Fontana ha escrit un llibre d’història concís
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