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Fins arribar al fin-desiècle, l’assaig no
s’havia conreat gaire a casa nostra. Tan-
mateix, aleshores aparegueren alguns
noms importants com Miquel dels Sants
Oliver o Gabriel Alomar; entre el Nou-
centisme i la Guerra dels Tres Anys desta-
carien figures com ara Eugeni d'Ors Xè-
nius,Carles Ribao Joan Crexells, i en arri-
bar a la postguerra, Josep Ferrater Móra,
Jaume Vicens Vives i Joan Fuster. Però
amb el franquisme l’encotillament de la
censura impedia qualsevol temptativa de
reflexió ideològica, i la persecució de la
llengua a tots els efectes acabava de reblar
el clau. Corrien temps difícils per a tots els
gèneres, per a l’assaig més que per a cap al-
tre. Durant els anys quaranta, el debat re-
sultà, pràcticament, estèril, i a la dècada
dels cinquanta, a l’interior de l’Estat, el Rè-
gim hauria entrat ja en una segona fase
amb la formació del nou govern de  i
la relativa permisivitat que mostraren en-
vers actes com els Congressos de Poesia de
Segòvia, Salamanca i Sant Jaume de Galí-
cia, baldament les principals aportacions
procedissin encara de l’exili. El tema do-
minant de l’època se centrà, per dir-ho a la
manera fusteriana, en «el país com a tema»,
perquè l’ensulsiada del  i l’anorreadora
postguerra només ens podien menar en
aquell atzucac en què Notícia de Catalun-
ya () de Jaume Vicens Vives (Girona,
 - Lió, ) brillaria amb llum pròpia. 

Vicens Vives havia estudiat Filosofia i Lle-
tres ( - ) a la Universitat de Bar-
celona, on es deixà influí pel mestratge de
l’agregat d’història antiga i medieval Pere
Bosch Gimpera. El mestre, i el deixeble tot
seguint-ne l’estela, discrepaven de les tesis
centralistes i espanyolistes de Menéndez Pi-

dal, aleshores tan en voga a la Meseta: li
questionaven, per exemple, la identificació
que establia de Castella amb Espanya. I, per
tant, productes com el de Vicens no s’a-
dreçaven exclusivament a un públic nostrat,
sinó també a un llegidor de Madrid. Ini-
cialment, el llibre havia de titular-se No-
saltres els catalans, si bé la censura, que es
mantingué prèvia a la publicació fins al
, li ho interdí per tal com era inad-
missible de «presentar els catalans com un
col·lectiu dotat d’identitat pròpia», i l’autor
optà per un més inofensiu Notícia de Ca-
talunya —al cap del temps, Edicions  sug-
geriria a Fuster que manllevés el títol que,
vuit anys enrere, el gironí no havia pogut
emprar per al seu Nosaltres, els valencians.

Per Vicens, el projecte que presenta
consisteix a conèixer-nos nosaltres matei-
xos, indagar en el nostre passat per recon-
duir el nostre futur, sobretot davant les
circumstàncies insòlitament dramàtiques,
impensables durant el primer terç de segle,
que s’han hagut de patir (es refereix a la
Guerra sense fer-hi al·lusió, és clar). El text
suposa, en definitiva, una història de Ca-
talunya per donar a conèixer les seves es-
sències com a poble en un moment de bai-

xa autoestima nacional, per recordar que
existeix un poble català en un entreforc en
què alguns ho desconeixen, molts no ho re-
corden mentre que d’altri malda per ama-
gar-ho. Així, el poble català se sustenta en
un parell d’antinomis que el configuren com
ara el de mar / muntanya, camp / ciutat,
senyor / vassall… i la nació s’ha format de
la muntanya (el Canigó) cap a la mar (Bar-
celona). 

Per l’historiador, com pel seu col·lega Ra-
mon d’Abadal, cal bandejar reis, prínceps
i herois —les accions dels quals sovint
s’esdevenen massa accidentalment— i
concentrar-se en el poble català en tant que
subjecte. Dit d’una altra manera, no convé
fixar-se en el nòmada i desatendre el se-
dentari. I en aquesta activitat s’hi han de su-
mar valencians i mallorquins perquè ca-
dascun, des de llur angle, poden ajudar mi-
llor els principatins a entendre com són, de

la mateixa manera que els perifèrics hau-
ran de decidir què són i què volen ser.
Aquest ideari aviat trobaria resposta con-
creta en l’esmentat Nosaltres, els valen-
cians () de Joan Fuster i Els mallorquins
() de Josep Melià, d’arrel i inspiració
clarament fusteriana. 

Vicens comença per investigar els pre-
històrics que colonitzaren el país per primer
cop, pel que d’atàvic n’hagi pogut roman-
dre en el present, perquè evidentment se-
ria anacrònic referir-se a ells com a poble
català, expressió que, per ell, no podem re-
muntar més enllà de la fita inaugural de la
Marca Hispànica dins l’Imperi Carolingi. Es-
sent Catalunya un poble passadís en què les
migracions mai han cessat —devia pensar
en tota l’allau castellanoandalusa d’aquell
moment—, hi ha un pòsit de mestissatge en
el fons del català al qual també han con-
tribuït gascons, llenguadocians i francesos,
que s’hi han confós, més que no pas grecs,
romans, visigots o francs que s’han limitat
a «travessar» el país mentre el poble con-
tinuava fent, a part, el seu camí. 

«Pactisme» significa un terme important
dins la tradició catalana, diferentment de
Castella, que tostemps hi oposa l’«autori-
tarisme». Per llur tendència pactista, cata-
lans i aragonesos pogueren anar plegats de
la mà un bon grapat d’anys, i diferent-
ment del que hauria passat si els hagués
conquerit Castella, els catalanoaragonesos
no convertiren València en cap llenca llur
sinó en un regne independent que explica
el fort personalisme que històricament el
catalanisme valencià sempre havia gaudit
fins a Fuster. Aquest model, que els catalans
imposaren en totes les conquestes (Ma-
llorca, Sicília, Sardenya o Nàpols), segons
Vicens, hauria d’haver estat pres com un
exemple a seguir —de fet, el considera el
punt d’arrancada del sistema colonial es-
panyol a Amèrica per bé que amb el temps
els conqueridors el malbaratarien—, de la
mateixa manera que ningú dubtava a em-
mirallar-se en aquell moment en el para-
digma del Commonwealth britànnic. 

No podem retreure a l’escriptor que, en
plena dictadura, focalitzi sobretot el perí-
ode medieval més que no pas l’Edat Mo-
derna o la Renaixença o que noms fona-
mentals com el de Prat de la Riba, Macià
o Companys els citi poc o els obviï. No li ho
haguessin permès d’altra manera! Tampoc
sabrem mai els límits ignots de l’autocen-
sura per quin viarany es perderen. I amb tot,
l’àmbit inequívoc per on es passeja Vi-
cens és Catalunya, de manera que hem de
jutjar com un petit miracle que l’obra sor-
tís publicada i, per ser un xic malèvols, un
misteri curiós —hom assegura que el nom
de Vicens havia sonat i tot per ministre. No
debades alguns el bescantaren per petai-
nista. Això del caïnisme en el nostre país
també deu ser quelcom atàvic..

POR CARLES CABRERA
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El país… com a
tema d’assaig

Enguany es compleixen cent anys del naixement de Jaume
Vicens Vives, el gran renovador de les historiografies catalana
i espanyola, i mig segle de la seua mort. L’editorial familiar
recupera un dels seus títols cabdals, «Notícia de Catalunya».

Va ser el llibre català més venut als Nadals
de 1954. Una publicació insòlita: la primera
obra de la postguerra editada legalment en
català que reflexionaba sobre la catalanitat

JAUME VICENS VIVES
Notícia de Catalunya. Nosaltres els
catalans

Avantpròleg de Borja de Riquer 
EDITORIAL VICENS VIVES, 2009
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Jaume Vicens Vives.

LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

El hombre que comía diez espárragos
EL OLIVO AZUL, COLECCIÓN ERRANTES, 2010

Cuando Moratín asistió en Londres a una representación de Shakespeare, ocurrió algo
inesperado: se anunció la aparición de un arlequín al final de la obra e, impaciente, el vulgo
que abarrotaba las localidades baratas prorrumpió en irrefrenables burlas. Fue imposible
escuchar ni un verso. Ésta es una de las anotaciones de los cuadernos que componen este
libro en el que se recupera algunos de los mejores momentos de la prosa viajera de Leandro
Fernández de Moratín (Madrid, 1760-Paris, 1828) despreciado por afrancesado, pese a ser
el autor de El sí de las niñas, una de las prosas más modernas del siglo XVIII español.
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LEONARDO SCIASCIA

Actas relativas a la muerte de Raymond Roussel
GALLO NERO, COLECCIÓN PICCOLA. TRADUCCIÓN DE JULIO REIJA, 2010 

‹‹El caso Roussel se cerró con una velocidad impresionante. Todas las actas llevan la fecha del
día 14…Y nada de autopsia». Sobre las diez de la mañana, el botones Antonio Kreuz del Hotel des
Palmes de Palermo, llegado en la habitación 224, ocupada por el súbdito francés Raymond
Roussel, constataba que el arriba mencionado yacía acostado, en posición supina, sobre un
colchón en el suelo. Escrito en 1971, es un relato-investigación sobre la muerte del poeta francés,
que tuvo lugar en 1933 por sobredosis de barbitúricos, según el informe oficial. Treinta y ocho
años después el siciliano construye este relato sorprendente. Uno de sus libros menos conocidos.
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JORDI GRACIA

A la intemperie. Exilio y cultura en España
ANAGRAMA, COLECCIÓN ARGUMENTOS, 2010

A Buñuel no se le parte el corazón cuando reconoce en 1947 que su hijo es más
americano que Lincoln, pero a Salinas se le parte sólo con pensar en las condiciones de
vida bajo el franquismo de algunos  amigos como Vicente Aleixandre. Son algunos de los
protagonistas de este ensayo que propone perspectivas complementarias sobre el exilio:
evoca conductas y sentimientos de exiliados aclimatados, señala rutas discretas de regreso
y asume que el exilio intempestivo del origen pudo reconvertirse en una vida fecunda
después. Un punto de vista nuevo y perspicaz: la dialéctica entre el interior y el exilio.
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FELIPE GONZÁLEZ 

Mi idea de Europa
RBA, TEMAS DE ACTUALIDAD, 2010

Europa está en crisis y necesita la osadía de la esperanza, el pragmatismo de las ideas
para abordar un futuro prometedor. Europeista convencido, testigo y protagonista de la
construcción europea, el expresidente Felipe González reflexiona en este libro, con
agudeza, huyendo de los clichés y sin eludir la polémica, sobre el pasado, el presente y el
futuro de ese sueño todavía por culminar llamado Europa. El funcionamiento eficaz y con
poder real de las instituciones, la integración de los inmigrantes, la seguridad interior o el
abastecimiento energético son algunos de los temas que aborda.
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