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N O T E S  D E  L E C T U R A

L’imaginari catalanista

Mariona Lladonosa Latorre
Nosaltres els catalans
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 2019.

Aquest llibre és un reflex de la 
tesi doctoral de l’autora, defen-
sada a la Universitat de Lleida el 
2018. Afecta de manera nuclear  
el marc mental que hi ha darrere 
de totes les formes d’ideologia 
sustentades sobre diferents va- 
riants del catalanisme i abraça 
des de la desfeta de la Guerra 
Civil fins als anys setanta. El 
subtítol del llibre és una mica 
més explícit que el títol que 
l’encapçala: «Del catalanisme 
catòlic al pujolisme». La reflexió 
que segueix l’autora té una certa 
densitat, entre altres raons per 
la complexitat de l’objectiu i la 
multiplicitat de variants. No és un 
estudi històric, sinó que es pro-
posa posar llum sobre els mites i 
les representacions mentals que 
han evolucionat al compàs de 
l’esdevenir dels moviments cata-
lanistes. Bàsicament, se centra en 
els simbolismes que conformen 
la idea de nació en el nacio-
nalisme catòlic, que també és 
polimòrfic. Toca les influències i 
els contactes amb el comunisme. 
Diversos eslògans van fer quallar 
una idea de nació: «Fem pàtria», 
«Fem país», «ser pal de paller»... 
Usades bàsicament des del pu-
jolisme, van penetrar en l’ideari 
i aquesta mentalitat col·lectiva 
és el nucli d’interès de l’autora. 
Hi van contribuir diverses ins-
titucions, publicacions, edito-
rials, escriptors i intel·lectuals 
compromesos. Destaca el paper 
específic i clau d’algunes eines, 
com ara la revista «Serra d’Or» i 
la figura d’equilibri de Montserrat 
i de l’abat Escarré. La identitat 
nacional és un focus d’atenció 
primordial del llibre, que també 
destaca l’interès de la burgesia 
dominant —potenciada pel cas 
Palau i la figura emergent de Jordi 
Pujol— d’absorbir la immigració i 
catalanitzar-la: tots som catalans 
si vivim a Catalunya. Una altra 
idea és que, en acabar la guerra, 
tots som vençuts. A Catalunya no 
hi ha guanyadors i cal un redre-
çament, un aixecament. L’estudi 
deixa moltes portes obertes, ja 
que és molt ambiciós. Probable-
ment l’autora traspassarà aquests 
llindars i oferirà aportacions no-
ves i interessants.– G.O. de L.B.

Els noranta anys d’Albert Jané

Jordi Manent (coordinador)
Homenatge a Albert Jané. El 
Barrufet Gramàtic
Base, Barcelona, 2020.

El 13 d’agost d’enguany, Albert 
Jané ha complert noranta anys. 
Amb aquest motiu, tot un seguit 
d’amics i de col·laboradors en les 
múltiples iniciatives en què ha par-
ticipat han volgut dedicar-li un ho-
menatge ben merescut i desitjar-li 
que per molts anys pugui conti-
nuar al nostre costat, amb el seu 
savoir faire, amb la seva senzillesa i 
alhora amb la seva saviesa i el seu 
seny. L’ànima d’aquest homenatge 
ha estat Jordi Manent, que ha 
aconseguit el suport d’institucions 
ben diverses i ben representatives: 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat, l’IEC, el TERMCAT, 
la revista «Llengua Nacional» i 
la Fundació Cavall Fort. No és 
possible, en aquesta breu nota, de 
resumir el dens i afectuós contin-
gut d’aquest volum, encapçalat pel 
president de l’IEC, la presidenta de 
la seva Secció Filològica, el presi-
dent de la Fundació Cavall Fort, el 
president de l’Associació Llengua 
Nacional i el director del TERMCAT. 
Tots posen en relleu, cadascun 
des de la seva òptica, l’abast d’una 
feina constant i enormement varia-
da, sempre al servei de la llengua 
catalana i en bona part dedicada 
a la didàctica per a petits i grans i 
a la traducció o adaptació de múl-
tiples obres. En una segona part, 
vint-i-quatre persones relaciona-
des, al llarg dels anys, amb Albert 
Jané ens ofereixen els seus records 
i entre tots dibuixen la figura d’un 
gran treballador que ha intervingut 
decisivament en empreses com el 
«Cavall Fort» —del qual ha estat 
un pal de paller indiscutible—, 
el diari «Avui» —on, a la seva 
manera, va reprendre la tasca 
que Pompeu Fabra duia a terme a 
les seves Converses filològiques—, 
l’IEC, el TERMCAT, la revista «Llen-
gua Nacional» i tantes altres co-
ses. Una tercera part presenta una 
extensa bibliografia d’Albert Jané, 
tant l’obra pròpia —que inclou te-
mes lingüístics al costat de poesia 
i prosa— com les seves múltiples 
traduccions o adaptacions, no 
solament de llibres i articles, sinó 
també d’àlbums de còmics i de 
diàlegs de pel·lícules infantils. Hi 
manca encara la relació de tota la 
seva obra periodística, que sembla 
que s’acosta als quatre mil títols. 

Hem de felicitar, doncs, molt cor-
dialment Albert Jané per aquests 
noranta anys tan ben aprofitats, 
dels quals ens hem beneficiat 
tots, i fer vots perquè durant molt 
temps puguem continuar gaudint 
de la seva amistat i del seu mes-
tratge.− J.M.

Desfer els estereotips sobre els 
jueus de la Corona d’Aragó

Ferran Garcia-Oliver
Els murs fràgils dels calls. Jueus i 
jueves dels Països Catalans
Afers, Catarroja-Barcelona, 2019.

Els darrers anys hi ha hagut un 
notable avenç en la comprensió de 
les relacions que existiren a l’edat 
mitjana entre els cristians i les mi-
nories religioses que formaven els 
musulmans i els jueus. Centrats en 
aquests darrers, les investigacions 
dutes a terme a partir de la docu-
mentació dels arxius han permès 
trencar, dins del nivell acadèmic, 
la visió estereotípica i monolítica 
dels jueus presentats com a usu-
rers que només s’interessaven a 
guanyar fins a l’última espurna de 
diner, desenvolupant tota la seva 
vida en unes ciutats tancades dins 
les ciutats, els calls, i amb escas-
sos contactes més enllà de les mu-
ralles que els encerclaven. El mèrit 
d’aquest llibre, que és fruit de 
molts anys d’investigació per part 
de l’autor, és que aconsegueix por-
tar aquesta nova visió als lectors 
interessats en l’alta divulgació de 
la història. Hi trobarem un seguit 
d’articles, escrits durant vint-i-cinc 
anys i presentats ara tot seguint un 
fil conductor, raó per la qual ha cal-
gut reescriure’ls i incorporar-hi les 
novetats de les investigacions més 
recents, tant del mateix autor com 
d’altres investigadors europeus. 
Seguint aquests relats podrem 
anar comprovant com les comuni-
tats jueves eren, en realitat, força 
semblants a la comunitat majori-
tària formada pels cristians. Em 
permeto recomanar-vos el capítol 
central del llibre, la història d’Hu-
sua Toquea, mercader de draps de 
Gandia, de qui ha estat possible 
reconstruir la vida, tant pel que 
fa a les coses grans com a les 
coses petites. La lectura d’aquest 
capítol és apassionant i és un bon 
exemple de com la investigació a 
partir dels documents dipositats 
als arxius pot arribar a dibuixar 
amb molt de detall aspectes de la 
vida, en aquest cas, d’aquest jueu 
valencià del segle XIV.− X.C.

Un llibre essencial per entendre 
les llibreries de vell

Manuel Llanas
La Canuda i el comerç del llibre 
vell. Converses amb Santi Mallafré
Comanegra, Barcelona, 2020.

Quan, el 23 de novembre de 2013, 
la Llibreria Canuda, situada al 
carrer del mateix nom de la capital 
catalana, va obrir per darrera ve-
gada, molts érem conscients que 
allò marcava una fita. La coberta 
del llibre recull aquest sentiment 
en afirmar que el tancament «va 
representar el cop de porta defi-
nitiu a una època de gran vitalitat 
per a les llibreries de vell». Certa-
ment, la Canuda era molt més que 
una llibreria. La millor definició 
sobre allò que representava la fa 
qui en fou el propietari: potser no 
era la més important del país, ni 
la més gran, ni tampoc la de més 
qualitat, però sí que era la més 
popular. I que n’era de difícil no 
entrar-hi quan hi passaves per 
davant, amb aquell gran portal 
sempre obert! Més encara, com 
n’era de gairebé impossible sor-
tir-ne sense dur uns quants llibres 
al sarró. Sempre trobaves alguna 
publicació d’interès. A diferència 
de les llibreries «de nou», no era 
un lloc per a anar a trobar un títol 
concret, sinó per a badar una 
bona estona remenant les fileres 
de taules i prestatges on s’ama-
gaven milers i milers de llibres. El 
problema, sovint, era no passar-se 
de pressupost! Molts es pregun-
taran: aleshores, per quina raó va 
tancar si era un negoci tan popu-
lar? El seu gran al·licient era la im-
millorable ubicació i aquesta fou, 
al mateix temps, la seva sentència 
de mort. Un local com aquell, en 
un dels carrers més transitats de 
Barcelona, no es podia dedicar 
a vendre llibres vells! Això va en 
contra de la imatge de Barcelona! 
No es pot acceptar l’existència 
d’un espai que doni personalitat a 
la ciutat... El que ens cal són locals 
dedicats a les mateixes botigues 
que podem trobar a qualsevol 
altra ciutat del món! La veritable 
personalitat de Barcelona és ser 
idèntica a les altres ciutats. Només 
desitjo que algun dia ens adonem 
de l’error que, com a país, hem 
fet en potenciar aquesta actitud. I 
què dir sobre aquest llibre? És una 
lectura obligada per a tothom que 
vulgui conèixer com han funcionat 
les llibreries a Catalunya durant el 
segle XX. Cal dir res més?– X.C.




