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LLIBRES

a independència de Catalunya
ja no és tabú i l’independentis-
me no tan sols no desperta te-

mors ni recels sinó que cada dia disposa
de més suports i adhesions. ¿Què
s’amaga darrere de la defensa de la de-
pendència a un estat quan no n’hi ha
cap que renunciï a la seva independèn-
cia? L’assoliment d’Estat propi vol dir
disposar dels recursos propis, fer políti-
ca sense tuteles i ser visibles al món
amb perfil propi. La independència
plantejada a favor de les persones, com
afirma Lluís Cabrera: «Per ser indepen-
dents, els catalans no han de canviar de
sentiments ni d’idees polítiques, no-
més han de canviar la seva situació jurí-
dica al món.» El millor del llibre és l’ex-
haustivitat argumentativa. Més enllà
dels arguments de caràcter identitari i
econòmic també se n’aborden d’altres
com l’autonomia educativa i universi-
tària, imprescindible per confeccionar
plans d’estudis propis i prioritzar línies
de recerca i d’investigació o la necessitat d’una legislació laboral i
polítiques industrials pròpies. Tots aquests i d’altres aspectes que-
den recollits i ampliats en els seixanta articles que configuren un as-
saig polièdric sobre els avantatges i beneficis de l’Estat català.

Aquesta és una bona eina per reforçar els arguments dels conven-
çuts, però sobretot per explicar els perquès de la independència als es-
cèptics predisposats a raonar sense prejudicis. L’assaig dóna veu a per-
sones de la societat civil, algunes amb més projecció pública que d’al-
tres, però tots amb el denominador comú de la claredat expositiva i un
to que s’aparta de la flamarada pamfletària. Un llibre carregat de raons
de pes que fa molt difícil sostenir el no a la llibertat de Catalunya.
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Raons d’Estat (català)
Els arguments de la independència de
Catalunya explicats per 60 intel·lectuals

«PER QUÈ VOLEM
UN ESTAT PROPI?»
Autor: ROGER TORRES
Editorial: ED. PAGÈS
Pàgines:232 Preu: 18 €

Una seixantena de
personatges de la vida
intel·lectual i cívica
expliquen per quina
raó creuen que
Catalunya hauria de
tenir Estat propi.
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 l’hora d’abordar una obra lite-
rària un lector pot oscil·lar entre
diferents perspectives. Potser

pot partir de la història social de l’època,
de les influències que va rebre l’autor, o
de la seva vida privada, o potser pot con-
formar-se en el més estricte formalisme,
tot ponderant únicament la unitat de
l’obra, la puresa del seu llenguatge, la in-
tel·ligència de la seva estructura. A més,
pot concentrar-se en l’impacte de la
creació o de l’autor sobre d’altres obres,
en la capacitat d’aquell llibre per assen-
tar una escola o obrir un nou camí en la
sensibilitat. Jordi Llovet és un dels nos-
tres intel·lectuals més destacats i clarivi-
dents; catedràtic prematurament jubi-
lat, va introduir els estudis literaris a Ca-
talunya, a més de la disciplina de litera-
tura comparada; la seva tasca com a di-
vulgador cultural i com a traductor
–Flaubert, Thomas Mann, Kafka, Höl-
derlin…– mai no serà prou elogiada, pe-
rò és sobretot com a bastidor d’un relat
humanístic –civilitzador–, com Llovet ha mostrat un camí dins el nos-
tre llogaret intel·lectual. Els que no hagin pogut gaudir de les seves clas-
ses, o no hagin pogut assistir a cap de les seves conferències, tenen una
oportunitat extraordinària d’apropar-se a l’univers teòric de l’autor
amb aquest aplec d’assaigs breus, petites peces mestres d’articulisme li-
terari. Llovet, amb l’excusa sempre agradable de comentar un clàssic
traduït a la nostra llengua, se serveix d’aquesta obra per explicar tot un
plegat de coses, però bàsicament per què és un llibre indefugible, per
què l’hem de llegir i per què ens explica com a homes i dones de la nos-
tra època. Una obra de referència, una guia de lectures, una història
cultural i un sumari d’allò que podem anomenar Il·lustració literària.

A
MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

Els nostres clàssics
Jordi Llovet ens presenta un aplec d’assaigs
breus sobre literatura i civilització

«BRINS DE
LITERATURA
UNIVERSAL»
Autor: JORDI LLOVET
Editorial: GALAXIA
GUTEMBERG
Pàgines: 440
Preu: 21€

Un llibre per aprendre i
riure, escrit en un
català prodigiós.
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«OCELLS DE PAS I ALTRES
PROSES»
Autor: SANTIAGO RUSIÑOL
Editorial: BROMERA
Pàgines: 296 / Preu: 11,95€

Si hi ha un moviment literari
que no es pot entendre sense la
participació d’un autor i vice-

versa, aquests són el Modernisme i Santiago Ru-
siñol, que va esdevenir iniciador, valedor i po-
tenciador d’aquest corrent. Aquesta antologia
ofereix una tria representativa de textos d’aquest
gran de la cultura catalana, amb introducció
d’Urbà Lozano, que contextualitza l’autor.

«DEL SENTIMENT TRÀGIC
DE LA VIDA»
Autor: MIGUEL DE UNAMUNO
Traducció: XAVIER VILARÓ
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 400
Preu: 23€

Del sentiment tràgic de la vida és
una de les grans obres de Miguel de Unamuno.
Tracta de l’únic problema seriós de l’existència
humana –de l’home de carn i ossos– com a camp
de batalla on lluiten, tràgicament, l’ànsia d’im-
mortalitat i la caducitat d’un ésser temporal en el
qual l’ànima habita.

«AMÈXICA»
Autor: ED VULLIAMY
Traducció: FRANCESC ROVIRA
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 440 / Preu: 22€

El 2009, després de fer de re-
porter a la frontera mexicana
amb els Estats Units, Ed Vullia-

my va decidir embrancar-se en un viatge al llarg
de tot el territori fronterer, des del Pacífic fins al
golf de Mèxic. L’autor retrata de manera impac-
tant la violència brutal que està minant aquests
territoris i descriu l’horror i la brutalitat que
s’han desplegat al llarg de la frontera.




