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Aquest llibre recull una recerca etnogràfica feta a la 
Catalunya Nord, durant 10 anys, sobre la resistència 
pacífica de la gent a l’assimilació cultural, a banda i 
banda de la frontera. Per les seves pàgines desfilen 
centenars de situacions que ens ajuden a comprendre 
com les persones estipulen la seva identitat, a favor 
o en contra d’idees, realitats i somnis. En poques 
paraules, no és fàcil viure en català i sentir-se d’una 
nació, quan dos Estats més grans treballen per ofegar 
la realitat cultural i social d’un grapat d’homes i dones. 
En paral·lel, els autors afegeixen tot un seguit de 
lúcides reflexions sobre aquest racó de món, i les 
comparen amb d’altres llocs amb problemàtiques 
semblants. Reflexions, en tot cas, que són actuals, 
però que falquen les seves arrels en un passat 
complex. La Catalunya Nord vindria a ser el laboratori 
on comprovar l’anorreament cultural i social que es 
practica en diverses parts del món. 
Al llibre trobareu el tractament acurat de la història 
catalana, la Nova Cançó, la llengua, els costums, la 
vida quotidiana, la política i l’esport, el batec social, el 
tremp de l’activisme cultural, els vaivens econòmics, 
fins i tot l’oblit institucional d’una realitat que pugna 
per no desaparèixer.
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Alexander Alland Jr. és antropòleg i 
professor emèrit de la Columbia University 
a Nova York. Ha fet treballs etnogràfics a 
l’Àfrica Occidental i a la Polinèsia, així com 
a territoris de parla catalana als Estats 
espanyol i francès. És membre de l’American 
Anthropological Association i del Royal 
Anthropological Institute. És autor, entre 
d’altres, de The Human Imperative (1972); 
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The Life History of a French Social 
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ocupat de les traduccions al francès de les 
dues darreres obres d’Alexander Alland Jr., 
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etnogràfiques. També és la traductora 
habitual del francès a l’anglès de l’autora 
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Salah Al Hamdani. 

L’Observatori és una col·lecció que basa 
la seva producció en la divulgació d’obres 
científiques, sempre al voltant de la 
investigació en el camp de les Ciències 
Socials. Estudis històrics, recerques 
etnogràfiques i antropològiques, 
memorialisme popular, tradicions i 
costumari, documentalisme contemporani, 
tot plegat ens apropa a l’interès que 
desperten els temes socials. 

Altres títols:
1. Antropologia Cultural, d’August Panyella
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Nota	de	la	traductora	i	de	l’editorial

En	aquesta	versió	catalana	que	us	oferim	del	text	en	anglès,	hem	optat	per	mantenir	el	
to,	l’estil	i	el	conjunt	d’estratègies	textuals	(cursives,	parèntesis,	neologismes,	repetici-
ons,	etc.)	que	fan	servir	l'autor	i	l'autora	de	l’original.	A	desgrat	de	perdre	quota	narrativa,	
hem	preferit	preservar	un	cert	perfum	acadèmic,	perquè	no	hem	d’oblidar	que	es	tracta	
d’una	recerca	antropològica	clàssica.	La	nostra	intenció	ha	arribat,	fins	i	tot,	a	no	desfer	
massa	els	malentesos	que	poblen	l’original,	perquè	de	fet	ajuden	a	posar	en	valor	el	vo-
lum	que	teniu	a	les	mans.	Tot	seguit	ho	descobrireu.

La	traducció	d’aquesta	obra	ha	estat	finançada	mitjançant	crowfunding	(un	mecanisme	
de	finançament	popular)	a	través	del	portal	Verkami.com.
Les	persones	que	han	aportat	aquest	finançament	i	a	les	quals	els	agraïm	profundament	
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Queralt	i	Arnau	i	Família,	Albert	Viña,	Toni	Fàbregas,	Congost,	Alexander	Alland	Jr.	i	Sonia	
Alland,	Pablo	González,	Jordi	Sunyer,	hectoralos,	Xavier	Caballé,	adolf,	Albert	Marin,	Pere	
Carbonell	i	Fita,	Lobato,	Joan	Esteve,	Antoni	Vallejo	Ripoll,	Marta	Balsells	Jansà,	Salvador	
Cardús	i	Ros,	elbokabulari,	jaume,	Antoni	Colomé	Nafría,	Ramona	Violant,	Gerard	Fàbre-
gas,	skurz0,	Olga	Llobet,	Gerard	Mazón,	Inyaki	Galve	Murillo,	slazo,	Ferran	Briansó	Casti-
lla,	Gerard	Garcés	Gordun,	Laia	Panyella	Carbonell,	Elisabet	Carbonell	Sebarroja,	Roger	
Lloret,	Rosa	Oliveras,	Susana	Viñas	Buenaventura,	Adrià	Pujol	Cruells,	Joan	Puig	Malet,	
jqserra,	Manel	Català	Viúdez,	Roger	Costa,	Pep	Sabater,	 Josep	Maria	Viaplana,	Guillem	
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Arnas	 Antolin,	 Bernat	 Fàbregas,	 o.marti@iskra,	Marc	 Figueras,	 Pia	 Crozet,	 ruscallor@,	
emerireig,	Clara	Gassiot	de	la	Fuente,	Roger	Canals	Vilageliu	i	Josep	Fornés.
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Pròleg

El llibre que teniu a les mans és un homenatge a l’antropologia clàssica, que cerca 
en allò local els universals contemporanis, del nostre temps. 

Com molt sovint he dit i escrit, Catalunya no sap exactament què vol: és un país in-
definit. Hauríem de tenir una bandereta que posés al peu de la senyera: «Pocs i mal 
avinguts». És difícil fer coses així. Però també és veritat que això ens ha salvat com a 
catalans: com que sempre sortia un mosquit contra l’altre, quan han volgut des de fora 
matar-ne un, n’hi ha hagut un altre per substituir-lo ben ràpidament. Aquest és l’espe-
rit del meu catalanisme: fer del nostre país una cèl·lula d’universalitat i d’humanitat.

Sóc optimista. No hi ha res que s’assembli més a un camp erm que un camp sem-
brat. Sempre es troba la gent necessària. I, per això, hem tingut moments importants 
com a comunitat nacional, com a país. Jo en situaria tres: l’entrada de Jaume I a Ma-
llorca (és l’expansió a la Mediterrània, que és la nostra manera de ser); la recuperació 
de govern per Prat de la Riba (poc, però ell li va saber donar una gran qualitat); i la 
proclamació de la República Catalana per Macià (signe de recuperació i demostració 
del fet que si un poble ho vol, pot tenir-ho).

També n’hem tingut de pitjors. Un d’etern: no hem sabut explicar mai bé el que 
som i el que volem. I no ho hem fet perquè no sabem ben bé què volem. Em deien uns 
nacionalistes escocesos: «Segons amb qui parlem volen ser ministres a Madrid i se-
gons amb qui, independents a partir del Països Catalans. Això, allí no passa». Catalu-
nya no sap exactament què vol, de debò. I això ens perjudica. Això i la divisió dels ca-
talans, que en bona part ve d’això. I aquest tema ens porta a una anàlisi molt més 
profunda: potser Catalunya és un país indefinit.

Per estimar una cosa, primer se l’ha de conèixer. I per estimar Catalunya, en primer 
lloc, cal saber d’on venim, on ens trobem i cap a on anem. Per conèixer un poble, 
d’entrada hem de saber on està situat. Nosaltres no estem situats en el món, simple-
ment; estem situats en un lloc del món. Aquest lloc del món, que és on hi ha Catalu-
nya, és un lloc de pas; un lloc de pas entre Europa i Àfrica, entre Àsia i Europa, entre 
el Nord i el Sud, entre el Llevant i el Ponent.

Catalunya està situada entre els Pirineus, que són la muntanya que ens vertebra i, al 
mateix temps, el litoral, que és el lloc que ens dóna la comunicació a través de la Me-
diterrània. La muntanya (els Pirineus) ens ha donat aquesta forta personalitat que 
tenim i el litoral (la costa, la mar), l’obertura.
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Si en els Pirineus hi hem trobat la nostra força, per mar ens han arribat totes aque-
lles coses vingudes de fora: l’alfabet, la moneda, diversitat de conreus… I també per 
mar va venir-nos el coneixement del missatge de Crist. Naturalment, la mar no separa 
sinó que uneix.

A nosaltres, ni les muntanyes ens han separat, perquè Catalunya s’ha estès a banda 
i banda dels Pirineus, ni la mar ens ha dividit, perquè moltes terres germanes resten 
unides per aquesta mar Mediterrània. Nosaltres, doncs, som un poble que ha integrat 
cultures, persones i maneres de fer diferents.

Catalunya, si ho haguéssim de simplificar, és un gresol de cultures i de persones 
que han arribat de tot arreu, per trobar-s’hi com a casa seva. I això des de fa molts 
anys.

I per nosaltres aquesta mar era tan catalana que, fins i tot, hi ha una frase molt co-
neguda de quan un almirall català s’enfrontà amb un de francès. L’almirall francès li 
diu: «El meu rei, per dominar aquest mar, construirà dos-cents vaixells», i l’almirall 
català, Roger de Llúria, li contesta: «Nosaltres no n’armarem tants; n’armarem no-
més cent. Però quan en tinguem cent, ni un vaixell, i qui diu ni un vaixell diu ni un 
peix, no gosarà anar per aquest mar si no porta a la cua les quatre barres del meu se-
nyor.» Aquesta afirmació vol dir que teníem la seguretat que aquesta mar era la mar 
de la nostra comunicació i que som fills de Roma i de la Mediterrània.

Naturalment, això va durar una època i prou. Tots els països, com les persones, 
com els pobles, tenen el seu creixement i poden tenir també la seva decadència.

L’antropologia és una ciència que compara realitats de radi curt, a fi i efecte de 
copsar comportaments humans universals. L’estudi dels Alland parla del món, tot 
transitant Catalunya. Les mancances de l’estudi esdevenen un dels seus encerts, 
doncs no és el mateix ser que ser retratats i, sobretot, explicats a la comunitat cientí-
fica internacional i al públic nord-americà, en especial. Que de vegades errin en les 
seves consideracions, fa explícit que conèixer els altres és una tasca difícil, dura, però 
necessària. Al capdavall, és una meritòria de la qual hem d’expressar una gratitud per 
partida doble, com a protagonistes i com a objectes d’estudi. Potser som un cas.

Josep Maria Ainaud de Lasarte, historiador
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Prefaci	a	l'edició	nord-americana	(2006)

Aquest és un llibre sobre Catalunya, una nació sense Estat, amb un passat que se sub-
mergeix, almenys, fins al segle x. També versa sobre la lluita no violenta dels catalans 
per mantenir la seva cultura i la seva llengua davant de dos Estats-nació poderosos: 
França i l’Estat espanyol.

La nostra recerca s’inicià en un entorn antropològic més o menys tradicional, és a 
dir, en dues poblacions petites d’aproximadament 1.500 habitants cadascuna. La 
mida d’aquests pobles féu possible emprar el principal mètode de recerca antropolò-
gica, que és l’observació participant. Aquesta metodologia permet als investigadors 
pacients integrar-se, tot i que parcialment, dins la cultura amfitriona, per mitjà de 
l’establiment de relacions socials amb els informants. 

Més enllà de les raons que expliquem al cos de l’obra, vam escollir aquestes viles 
particulars, Portbou i Cerbère, no només per la seva dimensió, sinó perquè ambdues 
eren catalanes en origen, i a més a més estan ubicades a una distància aproximada-
ment de sis quilometres, a banda i banda de la frontera entre França i l’Estat espanyol. 
Malgrat que les dues comunitats són històricament1 catalanes, només Portbou és part 
de la Comunitat Autònoma catalana de l’Estat espanyol, el Principat, mentre que Cer-
bère és actualment, en tots els sentits del terme, una part integrant de l’Estat francès, 
altament centralitzat.

Tanmateix, abans de descobrir aquests fets, la idea de dur a terme una recerca com-
parativa dels dos pobles semblava molt prometedora. Ambdues viles foren fundades 
aproximadament el mateix any, a finals del segle xix, i per la mateixa raó: com a caps 
de línia del ferrocarril, per solucionar la inconveniència dels amples de via, problema 
endèmic entre França i Espanya. La diferència d’amplària requeria el transbordament 
dels productes des d’un sistema de línies a l’altre. En conseqüència, Cerbère i Portbou 
esdevingueren pròsperes. A més del treball manual que es necessitava per transportar 
les mercaderies, s’obrí una possibilitat de feina per a la creixent població local, a les 
oficines frontereres o en els negocis privats que afloraren, aprofitant el pes de les re-
gulacions de duanes. Tot amb tot, com que cada poble està situat al peu de muntanyes 
accidentades –que dificulten la persecució del tràfic il·legal–, calgué establir un ampli 
contingent de policia nacional des de les dues bandes de la frontera, a fi de reforçar 
les regles comercials. I aquests fets representaven als nostres ulls un projecte de tre-
ball de camp idealment controlable, que permetia comparar la cultura catalana en dos 
Estats-nació diferents. Ara bé, i per damunt de tot, érem conscients que la crisi eco-
nòmica havia colpejat recentment totes dues viles, quan la Comunitat Europea abolí 

1.  N.T.: En aquesta versió de l’obra s’han conservat les cursives aparegudes en la versió original en anglès.
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els controls entre les fronteres de diversos estats membres, incloent-hi França i l’Es-
tat espanyol. Això suposà un augment de l’atur en tots dos pobles, fet que causà la 
pèrdua de prop de la meitat de la seva població en pocs anys. A mode de resposta, els 
alcaldes de Cerbère i Portbou, catalanoparlants, es trobaren per desenvolupar un se-
guit de projectes vinculats a un recurs esperançador, el turisme, que aniria en aug-
ment gràcies a l’explotació d’una cultura catalana comuna. 

Finalment resultà que les nostres expectatives, relatives a les possibilitats de coo-
peració entre les poblacions, foren massa ingènues, en favor de l’interès de l’Estat, 
particularment de França. Tampoc no ens havíem adonat de fins a quin punt el govern 
francès havia diluït la cultura catalana a la seva banda de la frontera. Una vegada situ-
ats al terreny descobríem que, encara que Portbou havia conservat el seu estatus cul-
tural català, amb forts vincles amb el Principat –el centre històric de la cultura catala-
na, amb la seva capital a Barcelona–, els francesos havien dut a terme una tasca 
completa d’enfocar Cerbère cap a l’Estat francès.

Tot i això, encara desitjàvem estudiar l’estat de la cultura catalana a ambdós països, 
i vam ampliar la nostra investigació per incloure un estudi més general de la identitat 
catalana al Principat, així com a la regió “catalana” de França, el departament del Ros-
selló. En conseqüència, el que havia de ser un estudi típicament basat en un entorn 
limitat i local, esdevingué una empresa atípicament gran per a antropòlegs. A continu-
ació expliquem com ens vam adaptar a aquest nou objectiu, a mesura que s’anà de-
senvolupant, durant el que foren vuit anys de recerca.

Un apunt final. El lector notarà que al llarg d’aquest treball escrivim Catalunya tal 
com es fa en llengua catalana. En castellà s’escriu Cataluña. La grafia ñ no existeix en 
la llengua catalana escrita. La forma anglesa seria Catalonia i, en francès, Catalogne. 
Hem triat emprar la forma catalana, perquè és fonèticament correcta, i perquè mostra 
el nostre respecte envers les diverses persones catalanes que han cooperat amb nosal-
tres en aquest projecte tan difícil. Excepte quan s’apunta el contrari, totes les traduc-
cions són nostres2.

Gràcies a l’editor, a Palgrave MacMillan, Farideh Koohi-Kamali, i dos amics cata-
lans, Maria Garcia Valls i Pere Puig i Rosell, que ens ajudaren a  millorar aquest llibre. 
Tots els errors que romanen són, per descomptat, nostres. 

2.  N.T.: Hem mantingut les traduccions al català que fan els Alland en l’obra original. El motiu és copsar el sabor de la 
translació, duta a terme pels antropòlegs nord-americans.
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Introducció

Preludi

[Existeix]	un	arquetipus	de	català	que	es	pot	trobar	a	qualsevol	lloc	i	en	qualsevol	mo-
ment.	A	qualsevol	grup,	de	fet	–d’amics,	de	companys	de	feina,	de	músics–,	sol	haver-
n’hi	un	o	dos.	Aquesta	mena	de	català	és	fàcil	d’identificar	perquè	tan	bon	punt	començo	
jo	a	parlar	en	català,	em	diu	alguna	cosa	en	anglès	(als	catalanoparlants,	alguna	cosa	en	
castellà).	Com	que	la	major	part	dels	casos,	les	coses	com	són,	el	meu	català	és	força	
millor	que	el	seu	anglès,	continuo	fent	servir	aquell	idioma.	Llavors,	la	persona	en	qües-
tió	sí	que	acaba	parlant	català,	però	en	veu	baixa	i	molt	ràpid	com	si	li	fes	vergonya,	com	
si	s’hagués	tret	la	titola	d’amagat	als	altres	per	mostrar-me-la,	perquè	hi	he	insistit	tant.	
Sempre	que	pugui	–al	cap	d’una	pausa,	per	exemple–	intentarà	reengegar	la	conversa	en	
anglès	o	castellà	(Matthew	Tree,	CAT,	92).

No	vull	dir	que	en	Castellà
Treballi	de	mala	gana
Sino	que	em	gusta	molt	mes
Lo	llenguatge	de	la	patria.	

(Ignasi	Ferreres,	poeta	mallorquí	del	segle	xviii)3

Jo	no	parlo	àrab.	La	meva	veu	parla	les	lletres	de	l’alfabet:	â,	bâ,	tâ,	thâ.	Llavors	s’esbor-
ren.	 És	una	veu	enutjada.	 És	una	veu	estranya	a	 la	 llengua	que	parla.	 Jo	parlo	 sense	
comprendre.	Aquest	llenguatge	fuig	com	la	sorra	caient	entre	els	meus	dits.	Em	fereix.	
Deixa	les	seves	marques	–certes	paraules–	i	llavors	desapareix.	No	em	fa	entrar-hi.	Em	
rebutja.	Em	separa	dels	altres.	Em	separa	de	les	meves	arrels.	És	una	absència.	Sóc	un	
invàlid.	La	meva	terra	m’ha	estat	robada.	Sóc	aquí	diferent	i	francès.	Però	sóc	algerí:	per	
la	meva	cara,	els	meus	ulls,	la	meva	pell.	Pel	meu	cos	travessat	pels	cossos	dels	meus	
avis,	carrego	l’olor	de	la	seva	casa.	Carrego	el	gust	de	les	seves	pastes	i	del	seu	pa.	Car-
rego	les	túniques,	els	càntics,	les	cançons,	els	sons	metàl·lics	dels	braçalets.	Carrego	la	
mà	de	Ràbia	sobre	 la	meva	cara	 febril.	Porto	 la	veu	de	Bachir	que	crida	els	seus	fills.	
Aquesta	veu	que	flota	damunt	de	tot.	Sona	i	sona	persistentment	destruint	tota	la	buidor.	
És	eterna	 i	poderosa.	Em	 lliga	de	nou	als	altres.	Em	fa	part	de	 la	 terra	algerina	(Nina	
Bouraoui,	Gar-çon Manqué,	11-12).

3.  N.T.: La manca d’accents és a l’original.
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Calíban
“M’ensenyàreu	una	parla,
y	el	guany	que	n’he	tret	es	de	saber	malehir.
Que	l’	erissipel·la	us	rosegui
perque	m’ensenyàreu	vostra	parla.”4	
(William	Shakespeare,	La Tempesta,	54)

Jaques Derrida parla de la seva experiència com a algerí d’origen jueu que ha perdut 
la seva llengua materna, el ladí, la llengua dels seus ancestres, els jueus sefardites de 
la península Ibèrica. Tot i ésser monolingüe i parlar fluidament el francès, se’n sent 
allunyat. Derrida descriu el seu malestar de la següent manera:

Però,	 sobre	 totes	 les	 coses,	 i	 aquesta	 és	 la	 qüestió	més	 fatal:	 ¿com	és	 possible	 que	
aquesta	llengua,	l’única	llengua	que	aquest	monolingüe	parla	i	està	destinat	a	parlar	per	
sempre	més,	no	sigui	la	pròpia?	¿Com	assumir	que	resti	muda	per	a	ell,	que	l’habita	i	és	
habitat	per	ella	en	 la	 intimitat,	com	fer-se	 la	 idea	que	romangui	distant,	heterogènia,	
inhabitable	 i	 deserta?	¿Deserta	 com	un	desert	 en	el	 qual	 s’ha	d’impulsar,	 fer	 brollar,	
construir,	projectar	la	idea	d’una	ruta,	i	la	petjada	per	al	retorn,	encara	una	altra	llengua?	
(Monolingualism of the Other,	55-56).

Avui	m’estremeixo	quan	penso	en	com	una	terra,	tan	estranya	als	meus	instints,	pot	haver	asso-
lit	el	miracle	d’ésser	anomenada	mare.	Els	mateixos	anglesos	no	eren	conscients	del	rol	que	
havien	jugat	en	la	formació	d’aquests	estranys	negres.	La	classe	dominant	confiava	serenament	
en	que	qualsevol	dels	seus	actes	era	de	suprema	generositat.	Com	Prospero,	ens	havien	donat	
una	llengua	i	una	forma	d’anomenar	la	realitat	(George	Lamming,	In the Castle of My Skin,	36).
 
L’ànima	d’un	poble	és	la	seva	llengua	(Goethe).

Si	la	llengua	és	el	marcador	de	la	identitat	ètnica,	la	desaparició	d’una	llengua	també	ha	
de	conduir	a	la	desaparició	del	seu	grup	ètnic...	Únicament	és	la	llengua	el	que	manté	
l’esperit	de	la	consciència	nacional	([L’artista]	Ben,	Ben à Céret).

El	gaèlic	s’anomena	irlandès	a	Irlanda,	per	manera	que	el	poble	irlandès	recordi	a	quin	
país	viu.	Alguna	gent	diu	que	la	llengua	irlandesa	els	remet	a	l’època	de	la	gran	fam,	quan	
no	tenien	res	més	per	menjar	que	els	antics	poemes.	El	meu	pare	diu	que	la	gent	trans-
formà	tot	el	que	tenia	a	l’anglès:5	les	seves	històries	i	 les	seves	cançons,	fins	i	tot	els	

4.  N.T.: La cita original diu: “Caliban: You taught me language, and my profit on’t / Is, I know how to curse. / The red 
plague rid you / For learning me your language”. Nosaltres hem agafat la traducció que en féu Josep Carner, l’any 1910.

5.  N.T.: Canviem les comes que en anglès, en alguns casos, s’empren com a dos punts o punt i coma (igual que al títol 
general), per dos punts. 



12

L’Observatori

records	i	les	fotografies	de	les	seves	famílies.	Neguen	que	l’irlandès	tingui	res	a	veure	
amb	ells	en	 l’actualitat,	però	algunes	de	 les	seves	formes	de	parlar	venen	dels	antics	
bards,	tot	i	que	de	vegades	no	ho	saben.		
“Un	dia	el	poble	irlandès	es	despertarà	i	es	preguntarà	si	encara	és	irlandès,”	diu.	I	per	
això	és	 important	no	portar	males	paraules,	com	xiclets	de	 fruita,	a	casa.	Per	això	és	
important	treballar	fort	i	 inventar-se	una	pila	de	coses	noves	a	Irlanda	i	lluitar	per	les	
llengües	petites	que	estan	morint.	Perquè	la	teva	llengua	és	la	teva	terra.	¿Què	passaria	
si	totes	les	 llengües	petites	desapareguessin	 i	el	món	sencer	parlés	només	una	única	
llengua?	Tots	seríem	com	els	poetes	de	Munster,	diu	ell,	perduts	i	cecs,	amb	no	res	que	
els	doni	la	benvinguda,	tan	sols	portes	bategant	al	vent.	Vivim	a	la	vigília	de	l’extinció,	diu	
el	meu	pare,	Un	dia	existirà	només	una	llengua	i	tothom	estarà	perdut	(Hugo	Hamilton,	
The Speckled People,	161-162).

Vaig	entendre	aviat	que	les	llengües	eren	móns	tancats,	que	la	seva	traducció	mai	no	
transmetria	 l’emoció	d’una	paraula	a	un	altre	 idioma.	Per	dir	the man in the port was 
dead,	no	s’hi	val	a	dir	que	era	mort,	encara	que	ambdues	paraules	tinguin	el	mateix	sig-
nificat.	Les	connexions	emocionals	entre	el	so	i	el	sentit	no	es	poden	desentrellar,	ja	que,	
fent-ho,	es	perden.	Segons	la	meva	experiència,	“dead”	és	com	un	dolor	sord,	com	el	final	
tranquil	d’un	somriure...	Mort	és	el	so	sobtat	de	les	campanes,	el	dol	profund,	l’ascens	a	
la	capella,	una	penombra	més	enllà	de	les	paraules,	i	els	homes	joves	carregant	el	fèretre	
sobre	les	seves	espatlles,	el	seu	cabell	esclafat	amb	brillantina,	les	immaculades	robes	
de	diumenge,	l’orgull	de	les	seves	mares	o	esposes.6

Jo	parlava	mallorquí,	que	és	una	variant	del	català,	amb	tothom	del	poble,	i	espanyol	amb	
la	gent	que	eren	de	 la	Península	o	que	vivien	a	Palma	–on,	sota	els	dictats	del	 règim	
franquista,	el	“dialecte”	mallorquí	havia	pràcticament	quedat	relegat	a	la	cuina	(Robert	
Graves,	A Woman Unknown,	25).	

Fa trenta anys, la meva dona i jo7 vam comprar una casa al sud de França, prop de 
la ciutat de Montpellier. Amb el temps, vam fer amistat amb diversos habitants del 
poble. Un dia ens van convidar a sopar a casa d’un veí, el pare del qual, nascut a Cata-
lunya i catalanoparlant, havia marxat caminant des del seu poble, tot cercant feina a 
través de la frontera amb França. Un cop en trobà, decidí romandre a França i, final-
ment, hi formà una família. En un àpat amb el fill d’aquest home, la nostra conversa 

6.  N.T.: En la versió original en anglès, els autors fan referència a la paraula dead en anglès, per oposició a la paraula mort 
en català, i modifiquen la cita de Robert Graves. Per aquest motiu s’ha conservat una frase en anglès, a fi de seguir la 
lògica de la comparació. 

7. N.T.: L’autor principal d’aquest llibre és el doctor Alex Alland Jr. Gairebé sempre “parla” en primera persona, i 
ocasionalment passa al plural majestàtic, perquè el llibre i la investigació es dugueren a terme en col·laboració amb la 
seva esposa, Sonia Alland.
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derivà envers el tema de viatjar a d’altres regions de França. El nostre amfitrió, que 
tenia un cognom típicament català, però que no parlava la llengua paterna en absolut, 
ens afirmà, astorat i amb disgust, que, quan visità Estrasburg en unes vacances l’estiu 
anterior, es va sorprendre en sentir la gent parlant un idioma que li havia semblat 
alemany. “Al cap i a la fi”, digué, “viuen a França i haurien de parlar francès”. No és 
estrany sentir comentaris d’aquesta mena a França, fins i tot, de part de persones, 
com aquest individu, amb un passat d’immigració. 

Governs successius, des de Lluís XIV i passant per Napoleó, el “gran unificador de 
França”, han creat lleis per suprimir les llengües locals –o regionals. L’Alsàcia és atí-
pica, tanmateix. Té una llarga història d’estira-i-arronsa entre França i Alemanya. 
Després de la Segona Guerra Mundial, quan esdevingué definitivament part de Fran-
ça, se la dotà de certa excepcionalitat en algunes parts del sistema legal nacional, i la 
seva llengua també fou reconeguda oficialment. Encara ara, pel que sé, tots o la ma-
joria dels alsacians són bilingües. Dominen el francès, a més de la seva pròpia llen-
gua, l’alemany. I la vasta majoria té fama de ser molt lleial als valors de França.

Un dia, fa poc, vaig sentir una parella de turistes parlant francès a la Sisena Avinguda 
del Greenwich Village de Nova York. Estaven visiblement perduts i els vaig oferir d’aju-
dar-los a trobar la seva destinació, Washington Square. Van acceptar amb gratitud, i ens 
dirigírem al parc. De bones a primeres em van felicitar pel meu francès, i després la 
nostra conversa virà vers el turisme i les visites que havien fet, tant ells com jo, a d'altres 
països. Vaig esmentar que una de les meves ciutats favorites era Barcelona. La dona de 
la parella hi va estar d’acord de forma entusiasta, però afegí que creia que era una llàsti-
ma que la gent d’allà parlés català, concloent que “haurien de parlar espanyol. Al cap i a 
la fi Barcelona és a Espanya!”.

Aquestes dues anècdotes reflecteixen un sentiment estès a França, el país més cen-
tralitzat de l’Europa occidental, segons el qual les llengües regionals han d’ésser eli-
minades en favor de la unitat nacional. Si la bandera americana és el símbol principal 
dels Estats Units, l'idioma francès és el principal símbol unificador de la Nació fran-
cesa. No fou sorprenent, per tant, que el 22 de desembre del 2003, durant el noticiari 
de les vuit del vespre de la televisió pública, France-Deux, veiés un documental molt 
laudatori sobre la persistència de la llengua francesa entre els Cajuns de Louisiana. 
França ha assumit un rol molt actiu en la seva preservació, enviant-hi professors de 
llengua des de la pàtria. I això em xoca, per hipòcrita i contradictori, donat el quefer 
francès envers les llengües regionals al seu propi país, una actitud que persisteix, 
malgrat que en un passat recent les restriccions s’hagin suavitzat. No hi ha dubte que, 
encara avui dia, les autoritats franceses són molt hostils a l’autèntica educació bilin-
güe en el sistema escolar públic. Per una altra banda, aquests programes són tolerats 
a les escoles privades. 

Els policies, quan sentien algú parlant en català al carrer, durant el règim de Fran-
co, tenien ordres de dir-li: “Para de bordar com un gos i parla en cristià!”. Aquesta 
resposta no era exclusiva de l’Espanya franquista, tanmateix. Ben entrat el segle xx, 
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els nens en edat escolar de la Catalunya francesa ho havien d’escoltar quan els seus 
mestres els sentien parlant en llur llengua materna.

El	francès	és	la	llengua	que	garanteix	que	els	homes	no	es	puguin	mentir	mútuament	
(Maurice	Druon,	escriptor	[1977]).

Per	sobre	de	tot,	el	francès	és,	per	naturalesa,	la	llengua	dels	drets	humans.	¿Quina	altra	
llengua	expressa	l’essència	del	missatge	humà	“Tots	els	homes	són	iguals”?	Cap	altra	
llengua,	cap	altra	cultura	expressa	tan	definitivament	la	dignitat	de	cada	individu	al	món,	
independent	de	qui	o	d’on	(Jacques	Toubon	[ex-]	Ministre	de	Cultura	a	Le Monde,	7	de	
Gener	de	1994	/	Citat	a	Joan-Lluís	Lluís,	Conversa amb el meu gos,	108-109).

Però	una	llengua	és	més	que	un	artefacte.	No	es	pot	enganxar	una	etiqueta	de	preu	a	una	
llengua,	tot	i	que	sigui	petita	o	obscura,	igual	que	no	es	pot	precisar	el	valor	econòmic	d’un	
pica-soques	amb	bec	d’ivori,	o	d’una	declaració	de	drets	(Mark	Abley,	Spoken Here,	4).

A	cada	continent	habitat,	els	 idiomes	es	van	silenciant.	Els	nous	reemplaçaments	són	
estranys.	Els	lingüistes	creuen	que	encara	uns	sis	mil	idiomes	flueixen	a	les	oïdes	huma-
nes:	el	total	exacte	és	una	qüestió	a	debat.	Per	a	alguns,	l’estimació	de	tres	milers	és	el	
més	probable	que	es	pugui	escoltar	al	final	del	segle,	i	menys	de	sis-centes	d’aquestes	
són	aparentment	segures	(Ibíd.,	4).	

Als	defensors	del	gal·lès	els	agrada	mirar	cap	al	sud	–passant	del	cosí	lingüísticament	
bel·licós,	Bretanya,	per	arribar	al	nord	d’Espanya.		Allà,	al	País	Basc	i	a	Catalunya,	hi	ha	
llengües	minoritàries	que	són	pròsperes,	gràcies	a	les	inversions	dels	governs	regionals.	
Som	com	els	catalans	–diu	Sue	Waters–,	però	deu	o	quinze	anys	més	enrere	(Ibíd.,	254).

Si	vius	a	Catalunya,	treballes	a	Catalunya,	parles	català	i	vols	ser	català,	ets	català!	(Afir-
mació	de	Jordi	Pujol,	antic	president	del	govern	autònom	de	Catalunya).

14
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Capítol	U
El	com	i	el	perquè	d’aquest	llibre

L’Antropologia és un subjecte peculiar. A diferència d’altres “Ciències Socials”, 
aquesta s’estintola en l’encreuament de diverses singladures intel·lectuals: la Ciència, 
les Ciències Socials i les Humanitats. Els antropòlegs sempre s’involucren en un tre-
ball de camp, obligats, però, a tractar les dades tan objectivament com sigui possible 
i mantenint, alhora, un seguit de relacions socials i personals amb els informants 
nadius. Per tant, per la mateixa naturalesa de la tasca de l’antropòleg, un cert grau de 
subjectivitat és inevitable en el procés perllongat d’interacció, que és crucial per al 
desenvolupament de la recerca. En l’anàlisi final, el estudis antropològics de més èxit, 
tot i que utilitzen la informació de la forma més objectiva possible, són –segons el 
meu parer, en el millor dels casos– lluny d’ésser imparcials.

Al mateix temps, jo sempre em nego a treballar amb una cultura envers la qual no 
senti empatia. Per tant, argumentaria que l’objectivitat en la recerca antropològica 
només implica les dades recollides durant el treball de camp, que són analitzades 
amb cura i en profunditat. Però el que no pressuposo és que els resultats finals de 
l’estudi es puguin considerar neutres. Perquè hi ha una tendència entre un cert nom-
bre dels meus contemporanis: se sol confondre el relativisme necessari per a una anà-
lisi de pràctiques culturals de valor neutre –a fi d’entendre-les en el context de la his-
tòria i l’ordre social particulars d’una societat–, amb un relativisme més extrem, en 
qualsevol cas una dèria que es nega a assumir una postura moral positiva o negativa 
sobre una pràctica cultural. I jo dic que la comprensió honesta no és el mateix que la 
neutralitat moral. 

Al llarg de la meva llarga carrera com a acadèmic, he vist una ràfega vertiginosa de 
teories que vénen i se’n van en un període de temps relativament breu: el difusionis-
me, el funcionalisme malinowskià, el funcionalisme radcliffe-brownià, l’ecologia 
cultural, l’ecologia humana, el materialisme cultural, l’estructuralisme, el postes-
tructuralisme, l’estructural-marxisme, la semiòtica, el postmodernisme... I segura-
ment encara me’n deixo algunes. Aquesta seqüència em recorda els professors d’una 
pel·lícula canadenca, Les invasions bàrbares, que, cap el final de la història, rumien so-
bre la plètora de teories que els han captivat breument, cadascuna al seu torn, durant 
les seves carreres acadèmiques. És cert, aquests professors ficticis són d’Humanitats, 
però podrien perfectament haver estat de Ciències Socials. També he notat, durant 
anys de docència, l’entusiasme, sovint acrític, que mostraven amb fervor els estudi-
ants graduats de nova fornada envers les darreres teories, mentre rebutjaven les etno-
grafies clàssiques –els estudis de camp sobre cultures d’arreu del món–, per conside-
rar-les avorrides. Quina diferència amb les ciències dures! Si hom compara la història 
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de la Física i de la Biologia amb la de les Ciències Socials, sorgeix un fet sorprenent. 
La teoria newtoniana fou la pedra angular de la Física, com a mínim fins que Einstein 
aparegué en escena, i la contribució d’Einstein segueix, en l’actualitat, guiant la Física 
Teòrica. En Biologia, la teoria de l’evolució de Darwin ha suportat la prova del temps 
i ha obert magnes àrees de recerca. Fins i tot, el descobriment de l’ADN i els avenços 
recents en Biologia Molecular es poden relacionar amb Darwin. I doncs, ¿què és el 
que fa aquestes teories tan duradores? Una bona teoria hauria d’explicar, i l’explicació 
hauria d’estar oberta a la verificació per mitjà d’una observació més àmplia i de més 
proves. Una bona teoria també hauria d’ésser dissenyada per fer prediccions, que fa-
cin avançar el seu domini. Newton, Einstein i Darwin han sobreviscut el test del 
temps, perquè llurs teories acompleixen aquests requisits. En contrast, les teories que 
han emergit al si de les Ciències Socials són com l’escuma de les onades, que s’apres-
sen cap a la costa per desaparèixer en una successió veloç. Malgrat que moltes 
d’aquestes teories tenen un valor limitat com a estratègies de recerca, són patentment 
incapaces de fer prediccions clares reeixides sobre esdeveniments futurs. De fet, la 
capacitat predictiva de l’Antropologia és més o menys igual que la de l’astrologia. 

Part del problema, per descomptat, rau en la natura del comportament humà, que 
està carregat de complexitat i de circumstàncies imprevistes. En general, això impos-
sibilita l’aïllament de totes les variables rellevants, i el desenvolupament d’experi-
ments verificables sota condicions de laboratori. Quan ensenyava el meu curs intro-
ductori de grau a Columbia, m’agradava començar cada semestre dient que 
l’Antropologia és bona predient el passat. Per tant, ¿què s’hi pot fer? La resposta és: 
recerca curosa, persistent i a llarg termini, i interpretació que sigui comprovable i que 
impliqui la verificació d’esdeveniments i actituds recurrents, específiques a gran i pe-
tita escala. De la mateixa manera que em van dir els meus mentors a Yale, fa molt de 
temps, una bona tesi antropològica simplement necessita ésser una descripció analí-
tica i acurada d’una cultura específica. 

Avui, una de les “teories” més populars dins les Humanitats i les Ciències Socials 
és el postmodernisme. Ara que, segons la meva opinió, és realment una antiteoria, i 
irònicament té el seu propi biaix teòric. Veig que bona part de la postura postmoderna 
és, si fa no fa, una repetició moderna i supèrflua del moviment subversiu Dadà en 
l’art, que sorgí breument just després de la Primera Guerra Mundial, i que fou un 
repte per a les idees acceptades i per als prejudicis en l’art i en la societat en general. 
M’agradaria aclarir que trobo que la major part del què han fet els postmoderns és tan 
destructiu com qualsevol altra teoria fallida.

Quines són, doncs, les meves objeccions? Per exemple, com ja he apuntat una 
mica, un dels dogmes de la postmodernitat és l’enfocament exagerat del lloc del rela-
tivisme cultural en la recerca i l’anàlisi. El relativisme en l’Antropologia és una apro-
ximació que fou defensada primerament per Franz Boas, el pare de l’Antropologia 
americana. Per Boas, significava que quan algú s’implica en una recerca antropològi-
ca, cal que es mantingui neutre en els seus valors i que reculli les dades, per molt ex-
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travagants o desagradables que siguin. Dit d’una altra manera, els investigadors so-
bre el terreny no han de deixar mai que els seus propis prejudicis i judicis de valor 
s’interposin en la recollida d’informació, de la mateixa manera que no han de guiar 
les seves conclusions.

No obstant això, molts postmoderns tenen, de vegades, una agenda política oculta 
–hi ha excepcions– inclinada a la contra de l’status quo de la nostra pròpia cultura. 
Això els porta a aclamar que qualsevol dels estàndards d’interpretació i judici són 
basats purament en convencions socials i són, per tant, impossibles de verificar en un 
sentit objectiu. Així, per posar un botó de mostra, no té sentit dir que Shakespeare fou 
el millor escriptor que ha donat la llengua anglesa. La resposta postmoderna és que 
l’avaluació de Shakespeare és el reflex d’un estàndard acceptat actualment, tan sols 
basat en criteris subjectius vinculats directament a l’estructura de poder existent en la 
nostra societat. El següent pas d’aquesta línia de raonament, és estendre-la més enllà 
del judici estètic, fins a proclamar que la ciència moderna és simplement un paradig-
ma entre molts altres paradigmes possibles, és a dir, que no té més validesa objectiva 
que qualsevol altra teoria o mètode. 

Un altre principi d’aquesta forma de relativisme cultural és que ningú no té el 
dret de criticar les pràctiques d’una cultura que no sigui la pròpia. En el meu darrer 
any d’ensenyament del curs introductori de grau d’Antropologia Cultural, a la Co-
lumbia University, vaig assignar dos articles sobre el que s’ha anomenat, amb un 
eufemisme, la “circumcisió femenina”. Aquesta operació s’esdevé en algunes parts 
d’Àfrica i, segons els qui la practiquen, és un dictat de l’Islam –quan en realitat no 
ho és. Implica diversos graus de mutilació genital, que pot arribar, en alguns casos, 
a l’extirpació del clítoris de les noies joves. Quan vaig demanar als estudiants que 
expressessin la seva opinió sobre aquests articles, i sobre la pràctica en concret, em 
vaig quedar sorprès. Descobria que la majoria, incloses les dones, era de l’opinió 
que nosaltres, en tant que estranys a les cultures que duien a terme aquestes pràcti-
ques, no teníem dret a criticar-les. Si és la cultura d’una altra gent –deien–, ens hem 
de mantenir neutrals!

El resultat lògic dels arguments exposats és que l’Antropologia és, en el millor dels 
casos, una forma d’escriptura similar a la ficció, i que ningú no pot de cap manera 
entendre, descriure i/o analitzar acuradament una altra cultura. Per tant, les etnogra-
fies són purs textos sobre altres textos, essent els darrers les dades de la recerca antro-
pològica, les impressions escrites als diaris de camp dels antropòlegs. I fins i tot co-
nec un antropòleg famós que ha anat tant lluny, en aquesta direcció, que és capaç 
d'afirmar que el que ell fa és “crítica-ficció”, un nou gènere d’escriptura antropològi-
ca, més que no pas una antropologia tradicional. La seva àrea d’especialització és 
Colòmbia. Segons la meva opinió, la "crítica-ficció", clarament en aquest cas, hauria 
d’ésser encomanada a Gabriel García Márquez, que transita aquest tipus d’escriptura 
d’una forma excepcionalment brillant i és, a més a més, un informant nadiu amb un 
gran talent literari. 
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Podem	fer	Antropologia	bé?
Una confessió: admeto que en el meu primer treball de camp estava una mica per sota 
de les expectatives, tot i que fou suficientment bo per obtenir el meu doctorat i conti-
nuar. Però puc veure que la fragilitat de la meva tesi, quan la rellegeixo, fou el resultat 
d’un treball de camp massa curt, combinat amb un domini massa pobre de la llengua 
nadiua, més que no pas per mor d’alguna mancança pròpia de la disciplina. Ara no 
sóc tan ingenu de pensar que hom pot recol·lectar dades vàlides i amb perspicàcia, 
sense alguna noció de la metodologia que sigui la més apropiada per al subjecte d’es-
tudi. L’important és en què ens hem de fixar i què hem d’ignorar en la pila ingent de 
dades, que d’altra banda és el flux de la vida del grup cultural que investiguem. Això 
no sempre és una decisió fàcil. He estat afortunat en els darrers anys –a causa del rang 
i l’experiència–, i he pogut gaudir de períodes inusualment llargs per completar els 
meus dos darrers projectes al terreny. Per tant he pogut decidir quina seria la millor 
metodologia a emprar, tot reenfocant la recerca a mesura que avançava el treball. Es 
necessita revisar i comprovar els fets, i fer-se una idea de què és el que realment 
compta en el fluir del dia a dia i, també, en les conductes excepcionals. L’anàlisi an-
tropològica requereix una bona dosi de paciència. 

Finalment molts dels postmoderns, potser la majoria, escriuen malament a propò-
sit! Crec que tenen la intenció de terroritzar el lector, per provocar-li submissió o, al-
menys, per fer-lo admetre que l’autor és molt més intel·ligent que no pas ell. Aquests 
postmoderns amaguen la seva manca de poder interpretatiu dessota una prosa acadè-
mica impenetrable. En contrast, estic convençut que no hi ha res en les Ciències Soci-
als que no pugui ésser expressat en anglès clar. Jo m’esforço molt, per escriure clara-
ment. Si me’n surto o no, per descomptat, queda a judici del lector.  

Per	què	Catalunya?	Una	mica	d’història	personal
Tant el meu pare com la meva mare foren els típics immigrants de la gran onada que 
tingué lloc des de finals del segle xix fins al primer quart del segle xx. La meva mare 
arribà als Estats Units des d’Ucraïna el 1906, amb els seus pares i les seves dues ger-
manes, per escapar dels pogroms que eren comuns en aquells temps. Només tenia 
quatre mesos de vida quan va arribar a l’illa d’Ellis. La seva família extensa ja s’havia 
establert a Nova Jersey, on l’avi de la meva mare, el patriarca familiar, juntament amb 
la seva dona, havia arribat uns anys abans amb alguns dels seus onze fills. Ansiosos 
per esdevenir americans, l’avi de la meva mare i, més tard, els seus propis pares, amb 
l’afany d’aprendre l’anglès aviat prohibiren el rus i el jiddisch del parlar familiar, ex-
ceptuant el seu ús per mantenir secrets lluny de les oïdes de la mainada.

La història del meu pare és lleugerament diferent. Ell vivia amb la seva família a 
Sevastopol, a Crimea, on el seu pare era el reeixit propietari d’una fàbrica. D’acord 
amb la llei russa, els jueus no podien viure allà, perquè era una base naval d’importàn-
cia estratègica. La família del meu pare fou excusada d’aquesta restricció, perquè el 
seu avi havia estat condecorat com a heroi de la Guerra de Crimea. Però el meu pare 
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marxà de casa a causa de la guerra civil que seguí la Revolució Russa. Primer emigrà a 
Turquia, on visqué durant tres anys, i llavors decidí marxar tot sol als Estats Units, on 
tenia un cosí llunyà. El rus, per descomptat, era la llengua materna del meu pare, però 
la seva família parlava el francès al voltant de la taula, en aquell temps una pràctica 
habitual a les llars russes de classe mitja. Poc després d’arribar a Nova York va marxar 
a Nova Anglaterra, a la frontera amb el Quebec, per trobar feina a una factoria de lla-
pis on hi havia molts treballadors francòfons. Allà començà a aprendre l’anglès, que 
perfeccionà en tornar a la ciutat de Nova York, uns mesos després de la seva arribada 
als Estats Units. Malgrat que, més tard, ell ensenyà rus a la meva mare, la llengua de 
casa nostra era l’anglès, només amb lapses ocasionals per al rus, emprat de nou per 
mantenir secrets d’esquenes al seu fill. 

Jo vaig ser un fluix estudiant de llengües a la secundària, i a la universitat vaig evitar 
les assignatures de llengua. El 1967, la meva esposa Sonia –que s’havia graduat en 
Llengua i Literatura franceses– i jo, vam comprar una casa al sud de França. Allà fou 
on, per necessitat, vaig començar a aprendre realment el francès. Vam passar dos 
anys sabàtics a París, el 1968 i el 1973. Durant el darrer any, les meves habilitats lin-
güístiques en francès havien millorat i ja podia conversar còmodament i atendre clas-
ses al Collège de France, així com participar al seminari del professor Claude Lévi-
Strauss, a l’École Des Hautes Études en Sciences Sociales. 

El meu interès per la identitat catalana, el subjecte d’aquest llibre, es relaciona en 
part amb aquest sentit de pèrdua que sento en relació amb la llengua russa. En con-
trast amb el rebuig dels meus pares d’ensenyar-me-la, la gent catalana lluità durant 
tres períodes de la història espanyola per mantenir la seva llengua viva, en el marc de 
la prohibició imposada per governs centralistes a Madrid. El més recent d’aquests 
esdeveniments durà tota la dictadura de Franco, des del 1939 fins a la seva mort l’any 
1975. El 1977 es restablí l’autonomia de Catalunya i la llengua catalana fou reconegu-
da oficialment, en condicions d'igualtat amb el castellà. A dia d’avui, és la primera 
llengua a l’escola primària i secundària. A nivell universitari, els professors tenen el 
dret d’impartir les seves classes en castellà o en català, fet que origina conflictes a 
Catalunya, com discutirem més tard.

Malgrat que, en un principi em vaig sentir atret per la cultura catalana, hi havia al-
tres raons per triar aquest estudi. El meu interès també fou provocat per una recerca 
prèvia que havia fet a França. Aquest projecte afectava un petit grup d’agricultors de la 
l’altiplà de Larzac, ubicat a un centenar de quilòmetres de la costa mediterrània, i a 
una mitja hora en cotxe al nord de casa nostra. Aquests pagesos havien lluitat durant 
anys, amb èxit, contra l’expropiació de les seves terres per part del govern central, que 
tenia la intenció d’implantar-hi una base militar d’entre 3.500 i 17.500 hectàrees. La 
lluita –que durà entre el 1971 i el 1981–, començà en un moment en què el govern 
francès, altament centralitzat, acabava d’experimentar un aixecament ideològica-
ment semblant, tot i que fracassat, a París, liderat per estudiants universitaris en ali-
ança amb la classe obrera. La protesta fallida, tanmateix, conduí després a molts dels 
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participants a alinear-se amb el moviment dels pagesos al sud, que estava basat en 
una estratègia diferent. La principal diferència entre aquestes dues confrontacions 
amb el poder estatal era la ideologia central del moviment dels agricultors, que oferia 
noves formes de lluita, basades en la no-violència, i modelades en els principis de 
Gandhi i de Martin Luther King. Així com la confrontació violenta havia fracassat a 
París, la no-violència resistí. Aquesta lluita triomfant i les seves seqüeles, encara acti-
ves, foren la inspiració del meu interès per les cultures en conflicte entre el centre i la 
perifèria, en el context de l’Estat-nació, entorn a la no-violència com a mitjà d’acció. 
El nacionalisme català –anomenat “Catalanisme” per molts catalans– és, efectiva-
ment, no violent, malgrat que la història de Catalunya sigui plena de confrontacions 
directes entre els catalans, i d’intents de poders forans de conquerir el seu territori. 
Exceptuant el període d’expansió durant l’Edat Mitjana, el recurs a la violència dels 
catalans ha estat, al llarg de la història, bàsicament defensiu. 

I aviat vaig descobrir un altre aspecte atractiu de la identitat catalana. És el fet que 
està basada en el coneixement actiu de la llengua per part de l’individu, i no pas en 
l’herència. Això la distingeix de les formes comunes del nacionalisme contemporani, 
que és racista en el seu origen. En efecte, com assenyala George L. Mosse, el vincle 
entre el nacionalisme i la raça, que és tan estès actualment, data només de finals del 
segle xix, i el “racisme mai no fou un element indispensable del nacionalisme” (163). 

Però això vol dir que no hi ha racistes a Catalunya? Evidentment que no. Cap perso-
na no és perfecta, ni hi ha cultures immunes a les imperfeccions.

Com	se	centrà	aquest	estudi
Al final del nostre estudi a França, en un any sabàtic entre 1991 i 1992, vaig engegar 
la cadena televisiva regional France Trois, per veure el noticiari local. Em cridà 
l’atenció un reportatge. Tenia a veure amb l’intent que dos alcaldes de localitats 
adjacents –l’una, Cerbère, a la Catalunya francesa, l’altra a Portbou, just passada la 
frontera, a la Catalunya espanyola– estaven fent per desenvolupar un projecte coo-
peratiu transfronterer. Era la reacció a l’obertura de la frontera entre ambdós països 
com a membres de la Comunitat Europea, amb la conseqüent desaparició de l’ofi-
cina de duanes d’ambdues viles. A nivell estrictament local, aquest canvi amenaçava 
l’economia, ja que el negoci de cobrament d’impostos duaners –els treballadors del 
qual s’anomenaven “transitoris”– era una font de feina important per a empreses 
públiques i privades. 

Donat que tots dos pobles eren, en principi –o, en efecte–, en el moment contem-
porani, catalans per cultura, els seus alcaldes tenien l’esperança de capitalitzar els 
llaços culturals entre ells per encoratjar el turisme i, si fóra possible, noves oportuni-
tats de negoci. Un gran projecte era la construcció d’una nova escola a la frontera 
entre França i Espanya. A fi d'alzinar-la, els alcaldes necessitaven l’aprovació de dos 
estaments governamentals. Portbou, essent part de la comunitat autònoma de Cata-
lunya, tan sols necessitava el permís i l’ajut del govern català a Barcelona, que gene-
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ralment dóna suport a aquest tipus d’iniciatives i que, de fet, ja hi estava d’acord. La 
situació a Cerbère, però, era força diferent. L’aprovació, en aquest cas, depenia del 
govern centralista de París i la resposta des d’allí era definitivament no! Aquesta deci-
sió, malgrat tot, vingué després del noticiari que jo havia seguit amb gran entusiasme. 
Es donava una situació, almenys això jo vaig creure en aquell moment, en la qual una 
cultura singular, amb una herència i interessos econòmics comuns, podia aportar els 
mitjans per a una cooperació forta a través de les fronteres nacionals.

Malgrat que el nostre projecte, ho vam descobrir més tard, estava basat en una 
premissa falsa, aparegueren altres virtuts que facilitarien un estudi comparatiu sobre 
la identitat cultural i nacional. Tant Cerbère com Portbou foren fundades el mateix 
any, a finals del segle xix, i per la mateixa raó, que era bàsicament superar la discre-
pància existent entre l’amplada de via de les línies de ferrocarril entre països. L’espai 
entre vies a Espanya és més ample que a França. El resultat d’aquesta incompatibili-
tat, és que el comerç transfronterer requeria que els productes fossin transbordats 
entre els caps de línia. Originalment això es feia a mà, una tasca extenuant, sovint 
duta a terme per dones treballadores. No fa gaire, un sistema tecnològic modern ha 
reemplaçat el mètode antic. Això implica la transferència mecànica de vagons de mer-
caderies sencers, amb grues enormes, des del sistema de rails espanyol al francès, i 
viceversa. 

Un altre vincle tradicional entre els dos pobles, tot i que il·legal, era el contraban  
–una pràctica que enriquí considerablement certs habitants d’ambdues bandes de la 
frontera. La costa escarpada d’aquesta zona suposà un amagatall fàcil per a la trans-
ferència de béns il·legals, lluny dels ulls indiscrets de la policia i dels agents de dua-
nes. La llengua i la cultura compartides pels vilatans d’ambdós pobles també facilita-
ven aquesta mena de comerç, és clar. I el contraban també resistí l’etapa franquista i 
més enllà. Els intents de controlar-lo requerien una presència forta de policies espa-
nyols i francesos, que havien d’encarregar-se de patrullar la frontera, incrementant la 
població i els ingressos dels pobles. El contraban a petita escala entre Cerbère i Port-
bou és descrit a tot color a la novel·la La casa gran, de la novel·lista catalana, oriünda de 
Portbou, Maria Mercè Roca, el pare de la qual era un petit contrabandista durant els 
anys de Franco.

Començant
El meu pla de recerca original era centrar-me únicament en Cerbère i Portbou com a 
laboratoris naturals, de cares a comparar l’estatus de la identitat i la llengua catalanes 
als dos costats de la frontera internacional. Disposava, per tant, d’una cultura i de dos 
Estats-nació. Durant el curs 1996-1997 havia acumulat un altre any sabàtic de recerca, 
i estava preparat per arrencar. La meva esposa i jo vam triar Cerbère per començar, ja 
que encara no havíem après el català. El nostre francès era més que adequat per a la 
primera fase de la recerca. L’estudi de la llengua catalana començaria més tard, l’hi-
vern del 1997, quan vam arranjar unes classes intensives de llengua amb dos profes-
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sors particulars. La nostra primera estada a Portbou es retardà intencionadament fins 
a la primavera de 1997, a fi de poder treballar exclusivament en català.

Cerbère
Cerbère està localitzada al final d’una carretera que comença prop del poble d’Argelès, 
amb la seva platja plana i ampla, i d’Elna, amb la seva església i claustre, romànic i en-
cantador. Després d’Elna la carretera s’encamina amunt, pujant el promontori esquis-
tós conegut a França com la Côte Vermeille, la “Costa Vermella”. Mena cap a les carreteres 
d’accés al poble costaner i turístic de Collioure –on s’establiren els pintors “fauves” per 
un període curt de temps, a principis del segle xx. Més enllà de Collioure, una carretera, 
millorada de fa poc, arriba al poble mariner i atrafegat de Port Vendres. Llavors la via 
s’estreny i serpenteja sobre uns quants turons, fins a Banyuls, un centre de producció de 
vi local de gran qualitat i un important enclavament turístic costaner. Més enllà de Ba-
nyuls la carretera encara s’estreny més i es converteix en una ruta que es torça precipita-
dament, amb més d’un centenar de corbes tancades, tot adreçant-se vers la darrera des-
tinació a França, Cerbère, tan sols sis quilometres enllà!

Cerbère està construïda al voltant d'una línia de platja estreta i rocallosa, protegida 
per una escullera. A l’estiu i a la tardor, un moll flotant per a les embarcacions de lleure 
–que es retira i s’emmagatzema en acabar la temporada– proveeix espai portuari per a 
petits vaixells de vela o a motor. Cerbère només té tres hotels –dos dels quals són força 
petits i l’altre és de mida mitjana–, hi ha un seguit de restaurants i cafès, i diverses boti-
gues, de les quals moltes són per al turisme. La veïna Banyuls és la capçalera d’una re-
serva natural submarina que ressegueix tota la costa, fins a la frontera amb Catalunya, 
però aquesta zona és estrictament per a la recerca, i els submarinistes no hi poden en-
trar. Malgrat que en els seus dies fundacionals el principal negoci de Cerbère se centra-
va en la via fèrria, el cobrament d’impostos de duanes i el transbordament de mercade-
ries, també té una vessant agrícola. De nou, com que és a prop de Banyuls, que és 
famosa per la producció d’un vi d’aperitiu fort –semblant al xerès–, Cerbère s’inclou a 
la denominació prestigiosa i restrictiva de Banyuls. Les vinyes són relativament petites i 
creixen en pendents rocoses, en terrasses que s'aferren a la part assolellada dels turons 
costeruts, tant característics d’aquesta costa. Finalment, Cerbère és la seu d’un impor-
tant centre mèdic, Peyrefite, pel tractament i la rehabilitació de persones víctimes greus 
d’accidents i d’atacs discapacitants. Tot i que aquesta instal·lació proveeix d'ocupació 
un petit nombre de treballadors no qualificats, que habiten al poble, la majoria de 
l’equip és especialitzat i prové de llocs allunyats com Perpinyà. Avui dia, tot i que la línia 
de platja està ben cuidada i animada, la resta del poble és, en certa manera, banal i 
d’aparença un punt deixada. Això és el resultat de canvis econòmics que s’iniciaren des-
prés de la Segona Guerra Mundial, amb el desenvolupament de la transferència meca-
nitzada de mercaderies entre els amples de via espanyol i francès. 

Just després de la platja hi ha un riu curt, que és sec a l’estiu, però que és un torrent 
furiós a l’hivern, alineat amb cases que són alçades sobre una plataforma de ciment que 
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fou construïda per allotjar l’aigua a sota. També hi ha algunes botigues en aquest carrer 
curt, tot i que moltes d’elles són tancades a causa d’una greu caiguda en les vendes, 
sobretot d’ençà que començàrem la nostra recerca. La resta de la vila creix inclinada, des 
de la platja fins a les cases que s’enfilen dalt dels turons escarpats. En una d’aquestes 
alçades s’hi aixeca un enorme edifici d’apartaments, que fou construït per allotjar-hi els 
treballadors del ferrocarril. La característica més sorprenent del poble, però, és un edi-
fici arquitectònicament únic: el Belvedere Hotel. Aquest, un producte del període Art 
Deco, s’assembla a una gran nau llançada des del mar, naufragada sobre el promontori 
rocós damunt l’aigua. A més, per brodar la imatge de vaixell rebel, l’hotel és construït 
sobre les vies de tren, que passen just per sota del seu casc enorme. El Belvedere visqué 
els seus dies de glòria entre els anys 1920 i 1930, i breument, en el període immediat a 
la fi de la Segona Guerra Mundial, quan entre els seus hostes s’hi comptaven estrelles de 
cine i figures polítiques importants. L’hotel tenia una sala de cinema i una sala de joc, 
però avui dia només se n’ocupen algunes habitacions, llogades per llargues tempora-
des. La impressió general de l’edifici és de deixadesa –atrotinat i abandonat. Amb tot, és 
un monument que s’ha de veure, una meravella del seu temps. 

Cerbère, espremuda com està en el seu espai estret, amb la seva petita platja roco-
sa, té una mica de l’encant dels altres pobles de la Costa Vermella, i molts dels qui la 
visiten hi fan estades curtes, o bé s’hi aturen un instant, camí d'Espanya. I així com 
Portbou és la via d’entrada a Espanya, Cerbère és un punt de sortida de França. Durant 
el període franquista, i fins i tot després, el franc francès era més fort que la pesseta, 
fet que donava avantatge als turistes que volien anar al sud de vacances. Encara avui, 
amb l’euro com a moneda comú, Espanya és una mica més barata que França, a cau-
sa, almenys en part, del fet que l’impost al valor afegit als hotels i restaurants és con-
siderablement més baix. 

Iniciem	la	feina
Arribant aviat, una tarda de tardor, no ens va costar massa trobar un apartament ade-
quat i ben localitzat, en l’espai que havia estat un garatge, amb un balcó amb vistes al 
mar. Un cop instal·lats, vam començar a introduir-nos al poble. Per reconèixer gent, 
no vam dubtar d’iniciar converses amb estranys als cafès, botigues de queviures i bo-
tigues de records. També aniríem a l’Ajuntament, per conèixer l’alcalde, que ens rebé 
cordialment, junt amb el seu equip. En general, la gent era amistosa, i aviat vam poder 
fer una xarxa creixent de coneixences. 

Alguns dels nostres nous informants ens presentaren persones clau del poble, co-
mençant per la secretària de l’oficina de turisme que, de la mateixa manera que altres 
persones joves del poble, havia nascut a Portbou, però s’havia casat amb un nadiu de 
Cerbère i des d’aleshores s’hi havia instal·lat. El propietari d’un cafè, catalanoparlant 
–però en absolut nacionalista català–, ens presentà un dels pocs militants catalans de 
la població. També ens presentà un botiguer que, igual que ell, havia estat escollit per 
a l’Ajuntament. A partir de llavors les coses anaren rodades. Durant la nostra curta 
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estada vam poder entrevistar els nous càrrecs electes, entre ells l’alcalde i els conse-
llers, un seguit de comerciants, dos membres actius del sindicat ferroviari, i la parella 
més anciana de Cerbère, important al poble, en ésser considerada la dipositària no 
oficial de la història del lloc. També passaríem un dia a l’escola primària de Cerbère, 
on ens vam asseure a una classe i vam entrevistar tres mestres, dos dels quals eren 
catalanoparlants. A tall de promesa, hi vam retornar la primavera següent, per mos-
trar diapositives de Nova York als alumnes. 

I així van anar les coses al llarg de la nostra estada. No ens va costar massa desen-
volupar un grup ampli d’informants, dels quals un fins i tot ens oferí ajudar-nos a 
trobar gent per entrevistar a Portbou, on tenia diversos amics i parents. I un cop de 
sort extraordinari fou el descobriment d’una tesi doctoral en francès, no publicada, 
sobre política econòmica, al voltant de la història i el desenvolupament de Portbou i 
Cerbère des de la seva fundació fins als anys 80. Més tard en vam aconseguir una cò-
pia. Tot i ser curta, la nostra estada a Cerbère fou productiva i proporcionà una base 
per a les següents visites al llarg dels anys posteriors.

L’estudi	de	la	llengua	a	Barcelona	i	les	primeres	impressions
En acabar els nostres dos mesos a Cerbère marxàvem cap a Barcelona, per començar 
la nostra formació lingüística. Vam llogar una habitació –amb manutenció inclosa– 
per a tres mesos, al pis d’una dona que parlava tant català com castellà. La vam trobar, 
així com als nostres futurs professors de llengua, per mitjà d’un català que havia par-
ticipat a la batalla de Larzac. La nostra mestressa estava orgullosa de la seva ascen-
dència catalana i collava amb diverses figures culturals catalanes importants, que 
tanmateix fou tan amable de presentar-nos. Vam tenir sort de trobar-la, ja que molts 
catalans es mostren poc disposats a convidar hostes a casa seva, encara que paguin.

Al llarg de la nostra estada passàvem quatre hores al dia, de dilluns a dijous, fent 
classes de llengua, i a les tardes estudiàvem per a la següent classe. Els caps de setma-
na fèiem sortides al camp català, per veure l’estat de la llengua fora de Barcelona. En 
aquesta ciutat el castellà es parla àmpliament, sobretot per part de membres de la 
classe treballadora. Aproximadament el 50% de la població es compon d'immigrants 
d’altres províncies espanyoles, així com de l’Amèrica Llatina, és a dir persones que no 
són nadiues catalanes.

Aviat es féu evident que la major part de la gent, a les feines de servei més mal pa-
gades era, tot sovint, monolingüe en castellà. També vam descobrir que molts dels 
parlants monolingües de castellà no mostraven interès en aprendre el català, per di-
verses raons: des de la suposada dificultat d’aprendre –que no és greu per als nadius 
castellanoparlants–, fins a l’hostilitat frontal envers la cultura catalana. A més, vam 
trobar que alguns pares catalanoparlants envien els seus infants a escoles privades, 
usualment catòliques on, almenys de vegades, el castellà s’afavoreix per sobre del 
català. En alguns viatges amb el metro de Barcelona, rarament sentíem els passatgers 
adolescents parlant català entre ells.
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La premsa a Barcelona bàsicament publica en castellà, malgrat que un diari forta-
ment catalanista, l’Avui, que fou fundat just després de la mort de Franco, apareix di-
àriament i exclusiva en català. Aquest diari dóna veu a un ventall ampli d’opinions –
expressades en entrevistes i editorials convidades. De tant en tant, aquestes inclouen 
les opinions de membres del Partit Popular de Catalunya, una versió local del Partit 
Popular nacional, de dretes i generalment hostil a les polítiques lingüístiques del go-
vern català. Una de les ironies de l’actual govern espanyol és que, mentre ataca els 
bascos i catalans per ser nacionalistes, nega que el seu propi punt de vista sigui naci-
onalista. Recentment, un altre diari, El Periódico, publicat inicialment en castellà, co-
mençà a ésser publicat en una edició catalana8. El diari regional català El Punt també 
treu ara una edició a Barcelona. Una altra veu de la llengua i la cultura catalanes, in-
cloent la seva expressió fora del principat de Catalunya –a les Illes Balears, País Valen-
cià, l’Estat independent d’Andorra i la part històricament catalana del sud de França–, 
és el magazine El Temps, publicat setmanalment a la ciutat de València. Hem seguit 
esdeveniments a Catalunya segons la versió explicada a l’Avui des de 1996 i, des del 
2002, a El Temps. 

Tot i que a Catalunya hi ha difusió d’una àmplia selecció de canals de televisió en 
castellà –nacionals–, l’audiència també té accés a tres canals en català: la popular TV3 
i el Canal 33. El segon ofereix un ventall de programes culturals més ampli que la seva 
estació germana. A la tardor de 2003 començà les seves emissions un canal nou, el de 
vint-i-quatre hores de notícies9. 

De la mateixa manera, Catalunya Ràdio –que opera sota l’auspici del Govern de 
Catalunya–, emet només en català, per mitjà de quatre emissores: Catalunya Informa-
ció, Catalunya Música, Catalunya Cultura i, la més general, Catalunya Ràdio. També 
hi ha un ventall ample d’emissores privades, tant en castellà com en català. Durant les 
emissions a Catalunya Ràdio, quan es tracten temes d’abast estatal –espanyol–, com 
ara les accions del Congrés a Madrid, així com també les entrevistes amb convidats 
monolingües castellanoparlants, les converses són tot sovint bilingües, amb l’amfi-
trió parlant català i l’informant responent en castellà. En aquests casos, no s’ofereix 
traducció del castellà al català, ja que s’assumeix, correctament, que la majoria de 
l’audiència almenys entendrà les respostes en castellà. El mateix passa amb els pro-
grames televisius en català. Tots, o gairebé tots els parlants de català són bilingües 

8.  N.T.: Aquesta situació ha canviat en els darrers temps, amb la sortida del diari Ara. I, més a prop del moment d'aquesta 
traducció (2011), s'inicia l'edició del diari La Vanguardia en català que, igual que El Periódico, era un diari exclusivament 
en castellà. 

9.  N.T.: Val a dir que, en els darrers anys, l'oferta televisiva exclusivament en català ha augmentat exponencialment, 
sobretot arrel de la implantació del sistema de Televisió Digital Terrestre. El Consorci Català de Ràdio i Televisió 
pública ha incorporat un canal exclusivament de programació infantil i un altre de programació juvenil. A banda, s'ha 
posat en marxa un canal d'emissions esportives i un altre anàleg a la cadena principal (TV3), però en alta definició 
(HD). A banda, incomptables canals de televisió privada emeten només en català, com ara el Barça TV, el 8 TV, i les 
emissores pertanyents a la Xarxa de Televisions Locals. 
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entre la seva llengua i el castellà. Aquesta és una de les raons per les quals hi ha un cert 
ressentiment envers els castellanoparlants que viuen i treballen a Catalunya, però que 
refusen d’aprendre’n la llengua. Aviat, en la nostra estada a Catalunya, vam experi-
mentar aquesta actitud quan vam tenir un escapament d’aigua a la cuina de la nostra 
mestressa. El lampista que vingué a arreglar-lo era un castellanoparlant que no parla-
va català en absolut. Quan la Sonia li preguntà si parlava català, ell respongué “De què 
em serviria? He estat aquí trenta anys i no he tingut la necessitat de parlar cap altra 
llengua que el castellà. A més, som a Espanya!”

A més dels mitjans de comunicació de masses, existeixen un gran nombre de pu-
blicacions polítiques i intel·lectuals –el domini de la “premsa petita”– en llengua ca-
talana. I cal fer notar que molt abans de la mort de Franco, l’Abadia de Montserrat, un 
centre de resistència al feixisme, fou la primera institució a publicar i distribuir llibres 
en català. Inicialment, aquests eren textos religiosos, que haurien avergonyit la Falan-
ge si s'haguessin prohibit. Més tard, els Estats Units, desitjant establir bases militars 
a Espanya durant els anys 1950s, i volent mantenir l’Espanya de Franco lliure de la 
dominació comunista, feren pressió sobre el dictador per alleugerir les regles de la 
censura i permetre que alguns llibres i revistes fossin publicats en català per part 
d’editorials comercials. 

La nostra impressió a Barcelona i, més tard, a altres regions de Catalunya, fou que 
el bilingüisme real s'esdevé entre nadius del català, molt més que no pas en la pobla-
ció immigrant. Més i tot, vam descobrir aviat que en les situacions socials que inclo-
guessin tant parlants bilingües de català i de castellà, independentment que els caste-
llanoparlants empressin el català, els catalans sempre canviaven al castellà. 

Portbou
Malgrat que encara no parlàvem fluidament el català, després de tres mesos d’apre-
nentatge ens sentíem prou còmodes com per traslladar-nos a Portbou, on totes les 
nostres converses i entrevistes serien en aquesta llengua. Vam triar aquesta estratègia 
per demostrar el nostre interès en la cultura catalana, la raó de ser de la nostra recer-
ca. Els catalans bilingües que també parlaven castellà, fins i tot els d’origen castellà, 
mai no van qüestionar o mostrar sentiments negatius envers l’ús del català amb la 
població local. A més de dur a terme les nostres entrevistes, vam contractar un català 
bilingüe per fer qüestionaris amb els vilatans, d’entre els quals alguns resultaren ser 
monolingües castellans. El 2003 vam demanar a una altra persona bilingüe que de-
senvolupés una sèrie paral·lela de qüestionaris.

Portbou se situa a uns sis quilòmetres de Cerbère, connectada per una carretera 
sinuosa que es va estrenyent i que travessa la frontera per un pas de muntanya, un coll 
que acaba caient sobre el poble, fent un petit ressalt a continuació, més enllà de la 
seva platja rocallosa. I la vila està envoltada de penya-segats esquistosos, típics 
d’aquesta regió costanera de Catalunya, que es coneix com la “Costa Brava”. Per arri-
bar al següent poble habitat –Colera–, cal enfilar altre cop la muntanya i llavors des-
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cendir al següent llogarret. Més enllà de Colera ens trobem Llançà, molt més gran que 
les viles anteriors, amb la seva pròpia dosi de turistes durant l’època estiuenca. Llançà 
llueix diverses platges grans, nombrosos hotels i un port gran per a embarcacions de 
lleure. El següent poble d’aquesta costa rocosa és l’encantador, i molt més tranquil, 
Port de la Selva, un punt actiu de pesca comercial. Aquest poblet de cases blanques 
sorgeix abruptament de la vora del mar. 

Port de la Selva es falca a una banda de la península del “Cap de Creus”. El volum 
turístic comença a l’altra banda, a la banda de Cadaqués, el poble de Salvador Dalí, 
malgrat naixés a Figueres. És on es troba la primera platja de sorra de la costa escar-
pada, i un cert nombre d’hotels de mida mitjana. Més enllà de Cadaqués hi ha la se-
güent destinació estival, Roses, amb els seus hotels, restaurants, i una platja molt 
transitada. A l’estiu, Roses és visitada per onades de turistes internacionals. Segons la 
meva opinió, és un lloc que cal evitar en qualsevol època, tot i que fa poc hi han obert 
un restaurant que s’enllista a la prestigiosa guia francesa Le Guide Michelin. Hi apareix 
com un dels que serveix el millor menjar, i un dels més innovadors de tota Europa10. 

Portbou mira envers dues direccions: cap al front marítim, amb les botigues, i cap 
amunt, en direcció a l’estació de tren. Després d’uns quants dies al poble, hom s’ado-
na que la seva única font d’ocupació a considerar, més enllà de les botigues i els cafès, 
és el sistema espanyol de ferrocarril (RENFE). La indústria del vi mai no hi ha arrelat 
com ho féu a Cerbère, a desgrat que el clima i la situació física d’ambdues poblacions 
siguin molt semblants. Hi ha, tanmateix, un negoci força actiu de construcció de vai-
xells i d’ebenisteria, el propietari del qual també té una botiga d’efectes navals al po-
ble. Aquest és el senyor Centelles, un dels notables de la vila. Pel que fa al turisme, 
Portbou es limita a un nombre prim de visitants de curta durada, sobretot francesos, 
i alguns estiuejants de Girona i Barcelona, ciutat que es troba a només dues hores i 
mitja en cotxe, i a tres en tren. Entre aquests, molts tenen o han tingut vincles famili-
ars amb Portbou. I la majoria dels turistes francesos passen només unes hores al po-
ble. És el temps just per comprar pastis, l’aperitiu anisat tan popular a França –que té 
molt èxit a les botigues per a turistes. O potser passen unes horetes a la platja pedre-
gosa, tot acabant el dia en un dels restaurants de la costa, menjant una versió fast food 
de la paella. Només hi ha dos hotels de mida mitjana, a Portbou, cadascun d’ells amb 
catorze habitacions, i dos hostals –aquests darrers ofereixen allotjament senzill a 
preus raonables. En els mesos d’hivern, tan sols un hotel roman obert, ben bé a línia 
de costa. 

Tocant a muntanya, la situació de Portbou limita el seu creixement urbà, fins i tot 
més que a Cerbère. Hi ha poc espai per a la construcció, almenys a les àrees que tenen 
vistes al mar i són adequades, sobretot si es comparen amb la part baixa i aglomerada 

10.  N.T.: Probablement l’autor es refereix a El Bulli, restaurant que ha tancat recentment després de rebre nombrosos 
reconeixements mundials, per esdevenir una escola de cuina i un centre d’investigació gastrònomica. 
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de la ciutat. És per aquesta raó, i a causa de l’augment de la població de persones ju-
bilades, que els preus immobiliaris són inusualment alts, en comparació amb Llançà 
i altres poblacions més al sud.

Les platges de pedra del poble –n’hi ha tres– són petites, però la seva aigua sol ser 
immaculada. Quatre cafè-restaurants s’alineen al front marítim. La vila també té una 
rambla –una zona pavimentada per passejar–, curta, però pintoresca, que gaudeix 
d'ombra els mesos estiuencs, gràcies als arbres ben podats, plantats densament a 
banda i banda, uns exemplars que fan de contrapès a l’escalfor del sol. Just després de 
la rambla hi ha un túnel sota la línia ferroviària, sovint inundat en els mesos d’hivern, 
un pas que ofereix accés a ambdós costats de la carretera que va més enllà dels vol-
tants del poble. Aquí hi trobem unes quantes cases i un bon nombre de jardins. Un 
quilometre i escaig més enllà del túnel, s’acaba la carretera a la base d’una presa que 
creix en forma de llac artificial. Proveeix d'aigua el poble. 

Excepte algunes botigues al llarg de la rambla, i aquelles que estan situades unes 
quantes illes de cases més amunt de la costa, el comerç lluny de l'àrea de la platja és 
limitat a uns quants carrers curts. Llevat de la rambla, l'altre carrer principal, ple de 
botigues i cafès, és sobre un turó que baixa cap al carrer que condueix a l’estació de 
tren. Molts dels negocis en aquest carrer involucren la gent que va i ve en tren. I el 
poble té un mercat cobert que està situat més avall, en aquest mateix carrer, que tam-
bé té dos bancs, un estanc i l’oficina de correus. Dispersos pel poble trobem nombro-
sos i petits cafès, que en la temporada baixa són freqüentats principalment per cata-
lanoparlants i, alguns altres, per castellanoparlants. No hi ha, però, una segregació 
social real al poble –no hi ha barris exclusivament catalans o espanyols. 

Els habitatges són majoritàriament cases uni o bifamiliars, que voregen els carrers 
que s’enfilen fins al punt més alt del poble. Els vianants poden ascendir als turons per 
mitjà de diverses i grans escales, que pugen precipitadament i que condueixen a la 
impressionant, enorme estació de ferrocarril, amb un sostre arquejat de vidre sobre 
les andanes de tren. L’estació és la glòria arquitectònica de Portbou, i no estaria fora 
de lloc si se situés al bell mig d’una gran ciutat. És la darrera parada del sistema de 
ferrocarril espanyol abans de creuar la frontera, on els trens travessen per un túnel 
fins arribar, en breus minuts, a Cerbère. Aquesta estació, que encara era activa a l’ho-
ra d’escriure aquests mots, es manté com un testimoni sorprenent de la passada glò-
ria comercial de la població. A mà dreta, tot mirant-la, trobem una església gòtica, de 
finals del segle xix. Aquest edifici fabulós representa un altre símbol de la riquesa fi-
nancera, que Portbou tingué durant un temps, en tant punt comercial important per 
al trànsit entre dos països. Tant a Cerbère com a Portbou, la gent gran ens parlava dels 
“bons temps passats”, quan els homes de negocis “encenien els seus cigars amb bit-
llets”, imatge potser manllevada de les antigues pel·lícules americanes. 

Només hi ha un monument important a Portbou, d’origen recent. És un memorial a 
Walter Benjamin, el crític literari i filòsof jueu alemany que se suïcidà en aquest poble, 
quan la policia nacional espanyola refusà de reconèixer el seu visat de trànsit de la Fran-
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ça ocupada pels Nazis, el paper que li hauria permès creuar Espanya fins a Portugal per, 
eventualment, emigrar als Estats Units. Aquest monument és una obra inspiradora de 
l’arquitecte israelià Dani Karavan, i fou finançat pel govern alemany. Les restes de Ben-
jamin romanen avui dia en alguna tomba pobra i no identificada. A més del monument 
de Karavan, tanmateix, una pedra memorial, situada entre les fileres de nínxols típics 
dels cementiris espanyols, marca actualment la seva curta i trista estada al poble. Un 
grup de gent de Portbou, interessada per la vida i el coneixement de Benjamin, en coo-
peració amb un grup d’intel·lectuals alemanys, treballà al llarg d’uns quants anys per 
crear un centre d’estudis sobre el filòsof a la població i, el 2001, la Fundació Walter 
Benjamin s'hi establí. Les cerimònies d’obertura tingueren lloc a l’enorme església de la 
vila, i atragueren un grup significatiu d’experts internacionals i figures polítiques de 
l’Estat espanyol, així com residents locals. La fundació, tal com es pensà originalment, 
nasqué morta, i actualment s’estan realitzant esforços per reviure-la, mitjançat diversos 
patrocinis, que probablement inclouran l’expresident de Catalunya, Jordi Pujol. Acabat 
el seu darrer període de presidència, la tardor de 2003, ell expressà el seu interès perso-
nal en esdevenir el president honorari de la fundació.

Arribant a Portbou agafàvem una habitació en un hotel a peu de platja, i tot seguit 
sortíem per donar-nos a conèixer a l'alcalde, nosaltres i el nostre projecte. L'home 
era una antiga estrella del Club de Futbol de Barcelona, nadiu castellanoparlant. 
Aquest, (ara ex)alcalde, és casat amb una dona catalana de la ciutat de Girona, on 
parlar el català és la norma entre la major part de la població. Quan el vam conèixer, 
el batlle estava en procés d’aprendre el català, però encara es comunicava molt més 
còmodament en castellà. Ens donà una benvinguda calorosa i lluità per parlar-nos 
en català. Després de descriure de què anava el nostre estudi, vam esmentar la nostra 
necessitat d’allotjar-nos al poble. Per ventura, la seva dona posseeix diversos aparta-
ments a la població, i n’hi havia un de disponible, molt ben localitzat, al centre de la 
vila. Més tard, un cop instal·lats, l’alcalde ens convidà a assistir a les reunions del 
Consell de la Vila.

Acceptàrem la seva oferta pel que acabaria esdevenint una experiència totalment 
frustrant, un tast previ de tota la confusió que podia crear el bilingüisme a Catalunya. 
En aquells temps, les trobades del Consell de la Vila se’ns presentaren com un pande-
mònium de paraules, una barreja ràpida de llengües, mig en castellà i mig en català, 
amb la majoria dels presents parlant a una velocitat de llampec i, sovint, tots al mateix 
temps. Les sessions com aquesta ens resultaven totalment incomprensibles. A l’estiu 
de 2003, durant un dels nostres retorns anuals a Portbou, vam ser de nou convidats a 
una sessió important del Consell de la Vila. Malgrat la importància d’aquesta reunió 
en concret, i tret del rancor que generava entre alguns regidors, la trobada va contras-
tar fortament amb el que recordàvem de la nostra primera experiència. Excepte dues 
arrauxades curtes, en castellà, és a dir dues empipades de l’alcalde, la sessió es conduí 
totalment en català, amb els membres del consell deliberant sobre les seves observa-
cions de forma generalment educada, i cadascú al seu torn!
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El nostre apartament, enorme i moblat, tenia vistes a la platja i, més enllà, al mar. 
Vam instal·lar-nos-hi ràpidament i començàrem a fer rondes, establint contactes amb 
els vilatans de la mateixa forma que havíem fet a Cerbère. Era evident, a primer cop 
d’ull, que el poble passava per una crisi econòmica, semblant a la que s’ha descrit 
abans, en aquest capítol, sobre Cerbère. 

Va resultar que fins i tot el ferrocarril, com a font d’alleujament econòmic, estava 
en risc a causa del pla per construir una línia d’alta velocitat (TGV), que havia de venir 
des de Perpinyà, a França, fins a Barcelona, a Catalunya, sobrepassant, per tant, Port-
bou. Si bé el projecte, a l’hora d’escriure aquestes paraules, està encara a anys de la 
seva finalització, quan es completi privarà Portbou –i Cerbère–, de la majoria del seu 
tràfic de passatgers, inclosos els turistes. Però d’ençà de l’anunci s’ha fet un esforç 
notable per part de les companyies francesa i espanyola de ferrocarrils, a fi de com-
pensar la minva de passatgers, mitjançant l’augment dels béns comercials que són 
transportats a través dels sistema existent. Per facilitar aquest pla, el SNCF –el siste-
ma nacional de ferrocarril francès– ha prestat un dels seus directors de trànsit a la 
RENFE espanyola. Tot i que un augment del tràfic comercial ajudaria a mantenir el 
nivell actual d’ocupació, el turisme aniria decreixent amb la desaparició del servei de 
passatgers. Tot amb tot, l’alternativa, els turistes que arriben amb automòbil, havia 
reemplaçat des dels anys 50 bona part del tràfic de passatgers de llarga distància, però 
l’accés a Portbou des d’altres punts de Catalunya, malgrat no ser tan tortuós com vi-
atjar-hi des de la banda francesa de la frontera, encara és difícil a causa de la condició 
de la carretera que separa Colera de Portbou.

Per tant, una possible solució a les actuals dificultats econòmiques seria implicar 
projectes que posessin en solfa l’enllaç per carretera entre Banyuls i Cerbère, així com 
entre Cerbère i Portbou. Més al sud, el govern espanyol ja ha acordat la millora de la 
carretera entre Portbou i Colera, amb un túnel que escurçaria el temps del tràfic rodat 
a uns pocs minuts entre els pobles. Més enllà de Colera, cap al sud, les carreteres són 
raonablement segures i rectes. La gent de Portbou que cerca feina fora del poble, però 
desitja seguir-hi vivint, té així una manera fàcil de traslladar-se a Figueres, on sovint 
no costa tant de trobar feina. 

A l’altra banda de la frontera, tanmateix, mentre que el govern francès ja ha invertit 
en la millora de la carretera de Perpinyà cap a l’oest, envers la Costa Vermella, no ha 
mostrat massa interès en la continuació del projecte més enllà de Port Vendres, el 
poble que hi ha just abans de Banyuls. Ni França ni Espanya han ni tan sols suggerit 
que vulguin fer l’accés transfronterer entre Portbou i Cerbère més fàcil, obviant que 
els alcaldes de totes dues viles acollirien positivament la iniciativa.

L’ajut a Portbou no estava exclusivament vinculat al projecte del túnel, que era sub-
sidiari del govern central a Madrid. Fins i tot, abans de l’inici del nostre treball, el 
govern català –la Generalitat– a Barcelona, i la Comunitat Europea havien fet inversi-
ons considerables al poble, per contribuir a la construcció d’unes noves instal·lacions 
portuàries, destinades a les embarcacions d’esbarjo. I tot plegat s'esdevingué al mar-
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ge que els ecologistes locals s'oposessin al projecte, basant-se en que podria espatllar 
l’encant natural del lloc. El projecte es completà l’estiu del 2000. Però a banda que el 
port pugui generar més turisme que vingui per mar, i generar alguns ingressos per a 
les arques del poble, encara no està clar, al moment d’escriure aquests papers, fins a 
quin punt contribuirà a la reducció de l’atur al poble, ja que no és una indústria de 
feina intensiva. La Generalitat també s’ha gastat una bona suma per convertir i actu-
alitzar una mansió privada, magnífica, en un centre comunitari que ara acull un espai 
d’exposicions, una biblioteca i un casal d’avis. La major part de la gent de Portbou 
està d’acord, vet-ho aquí, en què aquesta instal·lació, que tot i ésser impressionant, 
està infrautilitzada.

A banda de tot, quan el projecte de construir una escola trilingüe a la frontera cai-
gué, la Generalitat finançà la construcció d’una nova escola a Portbou.  Desgraciada-
ment, si més no, per raons econòmiques i demogràfiques, les autoritats educatives de 
la regió han decidit recentment que els estudis dels cursos més alts han de traslladar-
se a Llançà, a fi i efecte de finalitzar l'educació elemental. Molts dels pares i mares de 
Portbou estaven preocupats per aquesta decisió. Els neguitejaven les perilloses cor-
bes entre el poble i Colera. A tall de resposta, organitzaren una protesta multitudinà-
ria a l’estació de tren, on van bloquejar el pas a un comboi exprés que es dirigia a 
França. En conseqüència, als infants afectats se’ls permeté partir la setmana entre les 
classes que realitzaven a Portbou i les que havien de fer a Llançà. El nou túnel contri-
buiria certament a calmar el sentiment del poble, respecte de la seguretat dels seus 
fills i filles, però molts d’ells estarien més contents si els estudiants poguessin acabar 
els estudis a l’escola local, a la qual estan vinculats emocionalment. A diferència de 
les escoles públiques franceses, on els mestres i els directors regnen supremament 
sota l’ull vigilant del govern central i de les autoritats polítiques locals, les famílies a 
Catalunya juguen un rol clau en el maneig de les seves escoles locals, fins i tot, en la 
selecció dels directors i directores d’escola.

Un altre projecte controvertit, proposat recentment, implica la construcció de més 
de trenta molins de generació elèctrica –a l’escriptura, es reduí el nombre a disset, 
molt més grans i potents–, que havien de ser falcats als turons que envolten el poble. 
Malgrat que els ecologistes locals han expressat certa oposició a aquestes estructures, 
perquè consideren que els molins de vent desnaturalitzaran un lloc natural impor-
tant, quan deixàrem el poble, després d’una visita curta l’estiu del 2002, semblava que 
el projecte era prop de materialitzar-se. Des d’un punt de vista purament econòmic, 
els molins –alzinats per una empresa privada–,  seran, sens dubte, una font viable 
d’ingressos per al poble i per als propers anys.

Similituds	i	diferències	demogràfiques	entre	Cerbère	i	Portbou
Durant els seus anys de prosperitat econòmica, els dos nuclis tenien poblacions per 
sobre de les 2.500 persones. Però des de l’obertura fronterera, cadascun ha perdut apro-
ximadament la meitat dels seus habitants. I encara ha estat més seriós el desequilibri 
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creixent en la piràmide demogràfica. En el present de les viles estudiades, prop de la 
meitat de la població es compon de gent gran. Tanmateix, la principal diferència cultu-
ral i demogràfica entre els dos pobles és la proporció de catalanoparlants i castellano-
parlants a Portbou, i el barem de catalanoparlants i francòfons a Cerbère.

Gairebé la meitat de la població de Portbou parla català. D’aquesta, ran del 100% 
també domina el castellà. Entre els castellanoparlants, alguns són monolingües, però 
molts parlen una mica el català, i altres parlen fluidament les dues llengües. D’entre 
els bilingües que consideren que la seva llengua materna és el castellà, aquesta sol 
dominar en l’àmbit domèstic. I en els matrimonis mixtos una i altra llengua són prac-
ticades per part de cada progenitor.

A Portbou, tots els infants del poble que han anat a l’escola esdevenen parlants 
fluids de català, ja que és la llengua estàndard del centre educatiu. Això també afecta 
aquells que comencen l’escola essent monolingües en castellà. Però no implica que 
emprin el castellà en situacions socials. De fet, hi ha una dita a totes les zones urbanes, 
que diu que mentre els infants parlen català a la classe, canvien al castellà quan surten 
al pati. Hi ha molts joves i persones de mitjana edat al poble que fan servir les dues 
llengües, el castellà amb un grup d’amics i el català amb un altre. Talment és el cas a 
bona part de Catalunya: aquells que estan acostumats a parlar català amb altres cata-
lans, canviaran al castellà quan percebin que al grup hi ha, encara que sigui una sola 
persona, algú que és monolingüe en castellà. I faran el mateix si copsen un individu, 
que tot i saber català, prefereix parlar en castellà. Les excepcions a aquesta norma són 
aquelles persones que són clarament catalanistes –vegeu el capítol Quatre per tenir 
informació més detallada sobre la situació lingüística a Portbou. Com que molts dels 
restaurants de Portbou s’ofereixen a la clientela turística, tenen les cartes en francès, 
alemany, anglès i castellà. Pocs pengen els menús en català, tot i que la llei els obliga.

De retruc, seria impossible per a un visitant esporàdic de Cerbère de saber que alguns 
nadius de la vila parlen català. L’única llengua que se sent en públic és el francès. Els 
únics símbols externs de la identitat catalana a Cerbère són algunes especialitats gastro-
nòmiques catalanes, que els restaurants ofereixen, i la senyera catalana distintiva, exhi-
bida en algunes botigues i cases. I el rètol que indica el nom del poble, seguint la norma 
general a aquest departament, és bilingüe: Cerbère / Cervera de la Marenda.

Les	dues	viles,	a	la	llum	del	turisme
Pel que fa al turisme, en el passat Portbou ha mantingut cert avantatge sobre Cerbère, 
tot i que no és exagerat. Al llarg de molts anys, abans de la mort de Franco, i també 
anys després, Espanya era el camp de jocs dels turistes francesos. Durant la major part 
d’aquest període, els tipus de canvi i els preus afavorien Espanya per sobre de França. 
La primera esdevingué el lloc de vacances per als francesos que viatjaven cap al sud, 
cada estiu i en augment. I per als francesos que es queden a la Costa Vermella, fins i 
tot als pobles més al nord de Cerbère, un viatge d’un dia travessant la frontera fins a 
Portbou és quelcom simple i practicat. Per als que tornen per la costa francesa des de 
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més al sud d’Espanya, Portbou també és una parada fàcil. En suma, mentre que Cer-
bère és vista –per als que van cap al sud– com la sortida de França, Portbou té l’avan-
tatge de ser tant un punt d’entrada com de sortida d’Espanya.

Comerç	entre	els	pobles
Malgrat que hi ha pocs nadius de Cerbère que parlin fluidament el català, hi ha una 
bona quantitat de contacte interfronterer entre aquesta i Portbou. La vasta majoria 
dels botiguers de Portbou parla francès. Abans de l’adopció de l’euro com a moneda 
comuna europea, la divisa francesa era acceptada a totes les botigues i restaurants del 
poble català. La pesseta, en canvi, mai no fou acceptada a Cerbère. De fet, no fou fins 
a mitjan 1990 –abans de la introducció de la moneda única europea–, que el caixer 
automàtic a Cerbère donà l’opció entre moneda espanyola i francesa. Alguns infor-
mants ens digueren que l’antic alcalde, un important empresari local, s’oposà a la 
instal·lació d’un caixer que expel·lís tant moneda francesa com espanyola. Entre els 
seus negocis hi havia l’oficina de canvi local!

Donada la contínua disparitat entre els preus dels dos pobles, la gent de Cerbère 
tot sovint compra a Portbou, particularment menjar al mercat dels divendres. Per 
una altra banda, ja que els salaris francesos són més alts que no pas els espanyols, els 
treballadors de Portbou tot sovint cerquen feina a Cerbère, generalment al ferrocarril 
o en serveis relacionats, sempre i quan hi hagi llocs de treball. Diversos informants, 
particularment els joves solters de Cerbère, ens digueren que Portbou era més atrac-
tiu que el seu propi poble, tothora pel que fa a la vida social. El segon té una oferta 
més àmplia de bars i cafès, a uns preus significativament més barats del menjar i la 
beguda.

Vida	social
Quan es comparen els dos pobles, és clar que la vida social, basada en la comunitat,  
és considerablement més rica a Portbou que no pas a Cerbère. Les festes anuals del 
primer són llargues i hi assisteix pràcticament tothom. Aquestes inclouen pícnics, 
entreteniment musical, i una sèrie de balls. A l’hivern, la Nit de Reis és un esdeveni-
ment important, durant el qual els tres Reis –gent del poble disfressada amb vestits 
reials– arriben del mar amb vaixell i després munten cavalls, des dels quals donen 
caramels als infants. La processó ressegueix tot el poble fins arribar al centre comu-
nitari, on s’instal·la una ludoteca a cada període de vacances. El capellà resident a 
Portbou –no n’hi ha a Cerbère–, dirigeix un grup de debat per a parelles casades que 
es troben un cop al mes. Aquestes trobades vespertines finalitzen amb un sopar de 
germanor a un restaurant del poble. Vam assistir a una d’aquestes trobades, inclòs el 
sopar, i hi vam trobar un ambient càlid i amistós. Malgrat que molts dels habitants de 
Portbou s’uneixen a les sardanes durant les festes –la Sardana és la dansa nacional 
catalana i un símbol fort de la identitat catalana–, no hi ha un grup de dansa formal. 
En canvi, s’han format grups d’aquesta mena a Cerbère.
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Una altra activitat cultural important de Portbou és la coral, que té molts partici-
pants implicats i és dirigida per mans expertes. També hi ha un petit grup de veïns 
que publiquen una revista local, un paper que, segons la meva opinió, és d’alta quali-
tat. És El Full, i té una periodicitat trimestral. Està publicat totalment en català i tracta 
temes locals i nacionals, així com aspectes culturals i polítics. I Portbou lluïa un club 
nocturn, que ara és tancat, que era freqüentat pel jovent d’ambdues poblacions i pot 
haver estat responsable, almenys en part, dels matrimonis intermunicipals que han 
tingut lloc en un passat recent. Hi ha, també, un grup de teatre d’aficionats, igual que 
a Cerbère. Finalment, moltes dones de Cerbère prefereixen anar a la perruqueria a 
Portbou, tot i que en tenen una al seu poble. La més popular és un lloc preferent per 
compartir xafarderies, sempre entre les dones més grans d’ambdós pobles que parlen 
català.

Esports
Portbou pot presumir d’un seguit de clubs futbolístics juvenils que són recolzats per 
la majoria dels veïns, que assisteixen als partits a l’estadi del poble, als afores. L’espai 
és funcional, però més aviat una mica deixat, per bé que hi ha un pla de construir una 
instal·lació més elaborada, tan aviat com hi hagi finançament. El projecte encara res-
tava pendent durant la nostra darrera visita el 2005.

Cerbère no té estadi de futbol, però els escolars sovint tenen l’oportunitat de jugar 
en equips dels pobles veïns: Banyuls i Port Vendres. Per una altra banda, té un gimnàs 
públic amb un excel·lent camp de bàsquet. Durant la nostra primera visita a Cerbère, 
l’any 1996, vam presenciar un partit jugat per les noies més grans del poble contra un 
altre equip local. Fou concorregut de forma entusiasta per un nombrós grup d’afeccio-
nats. Mentre que aquesta és l’única activitat esportiva principal a Cerbère, que atrau 
un nombre relativament gran d’espectadors, el tennis, el parapent i el boule són es-
ports populars a nivell participatiu. El boule és un joc de bitlles conegudíssim a França, 
en el qual els equips competeixen entre ells en un intent d’aconseguir que la bola 
metàl·lica i pesada arribi tan a prop com sigui possible d’un petit objectiu, rodó i de 
fusta. I a Cerbère també hi ha un equip de vela que és responsable del manteniment 
del moll flotant, un giny que es retira anualment, al final de la temporada de tardor. 
Els membres d’aquest club, tots homes, també participen en una cursa anual entre 
grups d’embarcacions típicament catalanes, amb les seves veles i aparells, i les seves 
proes fàl·liques.

Portbou també té el seu propi club de boule, amb el camp de joc que, en el moment 
d’aquesta escriptura, estava localitzat a l’altra banda del túnel que passa sota de les 
vies del tren. Tot i això, el club social més gran de Portbou és, de lluny, el compost pels 
afeccionats al futbol. Com a molts altres pobles i ciutats, aquest club de fans, la penya, 
funciona sobretot per donar suport a l’equip de Barcelona. Aquest, conegut afectuo-
sament com el “Barça”, té un seguiment a tota Catalunya que es podria assimilar a un 
culte. Però la penya és molt més que això. La influència afecta tots els grups d’edat, 
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homes i dones que són d’origen català o castellà. Per tant té la principal funció unifi-
cadora del poble.

Tot i no tenir gimnàs municipal o camp cobert de bàsquet, Portbou sí que té un 
petit i ben equipat gimnàs privat, amb un bon assortiment de maquinària per a fer 
exercici. Els seus socis vénen de tots dos pobles. La propietària és una dona jove i di-
nàmica que dóna classes de gimnàstica als joves locals, amb un èxit considerable. Els 
equips que dirigeix han guanyat diverses competicions a nivell de Catalunya.

Vincles	simbòlics
Al llarg de tota la seva història, el govern francès ha suprimit les llengües i les cultures 
regionals, però són tolerats certs llaços purament simbòlics entre els catalans d’amb-
dues bandes de la frontera internacional, sempre que no tinguin altres sortides de to, 
per exemple polítiques. Hi ha dues colles sardanistes a Cerbère –quan s’escrivia això, 
una d’elles sembla haver estat dissolta–, i la llar d’infants i l’escola primària ofereixen 
als seus estudiants cert grau d’exposició a la llengua i la cultura catalanes. L’equip de 
rugbi de Perpinyà –l’USAP–, que és recolzat per molts cerberins, llueix els colors ca-
talans a la seva indumentària i es veu com una marca identificativa especial per a la 
Catalunya francesa. I hi ha vincles encara més importants, els personals, que per molt 
que puguin ser febles, persisteixen encara avui per a aquells pocs residents francesos, 
que miren més enllà de la frontera, cap a Portbou, on la cultura catalana floreix enca-
ra en gran mesura. Molts dels habitants de Cerbère admiren, per bé que a contracor, 
la gent de Portbou, particularment pel que fa al comerç i la seva joia de viure, manifes-
tes en la vida dels cafès, així com pel gran nombre de festivals que s’hi celebren anu-
alment. Hi ha un cert orgull entre alguns cerberins, per l’existència d’una regió autò-
noma a l’altre costat de la frontera, on els interessos d’una cultura local són protegits 
i promoguts.

Més enllà d’aquestes manifestacions econòmiques i socials de solidaritat inter-
fronterera, a Cerbère hi ha un recordatori material dels llaços de sang que uniren les 
persones de les dues poblacions, durant la Primera Guerra Mundial, en la qual Espa-
nya no participà. El cas és que el jovent de Portbou hi deixà les seves vides tot lluitant, 
si no per França, sí pels seus germans i germanes catalans. Per això a Cerbère hi ha un 
monument als morts d’aquella guerra, que s’està en un lloc honorable de la població 
i davant del qual, cada Dia de l’Armistici, la gent hi va a recordar els sacrificis fets per 
la gent jove dels dos pobles. El sentit d’unitat, marcat per aquest cenotafi, fou mani-
festat en sentit contrari, en la història més recent, quan un grup d’homes joves de 
Cerbère, la major part dels quals –o tots– catalans, creuava la frontera cap a Espanya 
per lluitar per la República, contra la insurrecció franquista. Aquells pocs que lluita-
ren per la República, i que encara queden a Cerbère, miren enrere vers aquells temps 
amb dolor, per la duresa de la guerra i el seu amarg final, però també amb un sentit 
d’orgull i germanor.
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Un	símbol	important	d’unitat	transfronterera
Cada 23 de juny, la gent del Mediterrani celebra l’arribada de l’estiu amb la festa de 
Sant Joan, que té lloc uns pocs dies després del solstici d’estiu. Aquesta celebració 
implica l’encesa de fogueres –a Catalunya es fan amb mobles vells, joguines velles i 
coses de l’any proppassat, de les quals cal desfer-se–, ja que la festivitat és per a la 
renovació. Durant el règim de Franco la pràctica fou prohibida a Espanya, considera-
da perillosa per a l’ordre públic. El naixement d’un nou sentit per a aquest costum 
aparegué durant els anys 50. Un informant de la Catalunya Nord, implicat en aquesta 
transformació, ens ho descriu tal com segueix:

Ens	pot	parlar	sobre	 la	revetlla	de	Sant	Joan	 i	què	significa	per	Catalunya?	Sí,	 fa	
temps	la	festa	era	una	tradició	arreu	d’Europa,	però	en	anys	recents	la	seva	celebració	ha	
minvat	lentament	a	la	regió,	exceptuant	França	i	Espanya.	Encara	hi	ha	molts	costums	i	
creences	que	s’hi	associen,	a	les	àrees	on	se	celebra.	Es	creu,	per	exemple,	que	quan	la	
gent	salti	per	damunt	la	flama	tindrà	tres	anys	de	bona	sort.	Si	una	persona	salta	per	
sobre	la	flama	amb	un	infant,	aquest	infant	tindrà	un	any	de	bona	salut.	La	revetlla	com-
memora	l’arribada	de	l’estiu,	el	dia	més	llarg	de	l’any.
Quin	significat	polític	especial	té	la	festivitat	aquí?	Quan	fou	prohibida	per	Franco	a	Es-
panya,	continuà	essent	celebrada	aquí.	Als	anys	50,	set	o	vuit	homes	d’aquesta	regió	deci-
diren	portar	la	flama	al	cim	de	la	muntanya	del	Canigó	cada	any,	on	havia	d’esdevenir	un	
símbol	de	tots	els	catalans.	Després	d’uns	quants	anys,	l’inici	de	les	cerimònies	es	traslladà	
a	Perpinyà,	al	castell	dels	Reis	de	Mallorca,	on	la	flama	es	mantenia	encesa	tot	l’any.	D’allí	
s’agafava	i	es	portava	al	cim	del	Canigó.	Mentrestant,	excursionistes	d’arreu	dels	pobles	del	
Rosselló	portarien	petites	piles	de	llenya	cap	al	cim	per,	simbòlicament,	alimentar	el	foc	
que	ja	havia	arribat.	Després	d’això,	voluntaris	portarien,	secretament,	la	flama	cap	a	Cata-
lunya.	Franco,	per	descomptat,	prohibí	aquesta	celebració	i,	per	contradir	aquesta	prohibi-
ció,	es	formà	una	cadena	humana	per	conduir	la	flama	cap	al	sud	en	secret.	El	missatge	per	
al	sud	era	de	coratge	i	de	germandat.	Simbolitzava	el	fet	que	malgrat,	sota	Franco,	la	nit	
regnava	a	la	regió,	aviat	la	llum	del	dia	retornaria	portant	amb	ella	la	llibertat.	Quan	arriba-
va	a	un	poble,	la	gent,	conscient	de	la	seva	presència,	no	la	podia	seguir	portant,	ja	que	la	
policia	era	present	per	evitar	la	celebració.	Per	tant,	la	posaven	dins	un	llum	d’oli	per	passar	
la	nit	de	forma	segura,	amagada	de	les	autoritats.	Per	preparar	el	dia	següent,	cada	poble	
tenia	un	lloc	on	s’emmagatzemava	una	certa	quantitat	de	combustible	líquid.	Quan	arriba-
va	l’hora,	la	flama	es	transferia	de	la	làmpada	a	un	petit	tros	de	cartró	ondulat,	i,	alhora,	les	
campanes	de	l’església	sonaven.	Quan	se	sentien	les	campanes,	una	senyera	catalana	que-
ia	suaument	cap	a	la	plaça	de	la	vila,	just	sota	l’església.	Avui	és	difícil	comprendre	el	sentit	
de	Sant	Joan	en	el	context	d’aquella	època,	i	de	mantenir	la	importància	de	la	festa	viva	
entre	el	jovent.	Aquí,	alguns	homes	joves	porten	la	flama	als	pobles	de	la	regió.	El	missatge	
es	tradueix	del	català	al	francès,	però	ara	la	tradició	és	menys	militant	i	més	folklòrica.	De	
vegades,	però,	algú	d’aquí	porta	la	flama	fins	a	París,	per	als	catalans	que	hi	resideixen.	Al-
guns	cops	fins	i	tot	és	conduïda	fins	a	la	comunitat	catalana	del	Quebec!
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El que segueix és el missatge que es portà amb la flama l’any 1993:

Flama del Canigó – Missatge de Sant Joan11

La	flama	que	rebeu	cada	any	del	Canigó,
i	que	és	renovada	anualment,
té	una	significància	especial.
Recordem	que	aquells	qui	porten	la	flama	
desitgen	demostrar,	amb	la	seva	acció,
la	unitat	de	tots	els	catalans,
i	esborren	les	fronteres	entre	les	dues	bandes	dels	Pirineus.
Aquest	dia	podem	dir	–és	un	fet–
que	el	nostre	antic	somni	ha	estat	acomplert:
hem	trencat	la	frontera	artificial,
però	encara	no	hem	recuperat	els	nostres	drets	nacionals.

El	poeta	Miquel	Duran	escrigué,	l’any	1916:
"En	la	serenitat	divina	de	la	nit	
surarà	per	l’espai	l’alè	de	germanor;
i’s	besaran	en	l’aire	de	l’una	a	l’altra	banda
les	cendres	blanquinoses	i	les	espurnes	d’or".

Com	elles,	desitgem	que	aquesta	flama,
ambaixadora	dels	Països Catalans,	ens	uneixi	un	cop	més,
i	que	aquesta	nit	de	Sant	Joan	sigui,	per	tothom,	una	nit	de	bons	esperits,
de	pau	i	esperança,	i	una	nit	de	germanor	amb	tots	els	altres
pobles	europeus.

La festa de Sant Joan encara se celebra a Portbou amb l’arribada de l’estiu. El cos-
tum de dur la flama, des de França al Principat, resta al centre de l’esdeveniment, ja que 
els catalanistes francesos encara la condueixen de Perpinyà al Canigó i, d’allí, a diver-
sos punts més enllà de la frontera. Encara que la gent de Cerbère també encengui el 
foc la nit de Sant Joan, celebrant el solstici d’estiu, ja no participen en el circuit que 
porta la flama cap al sud. Portbou rep la seva porció de la flama des de Collioure –un 
poble de la Catalunya Nord que ha mantingut el costum.

11.  N.T.: Traduït de l’anglès, no hem trobat l’original en català, llevat del vers de Miquel Duran.
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Què	ens	ensenyaren	els	dos	pobles
A partir de treballar, un període curt de temps, a Portbou i Cerbère, era obvi que exis-
tien diferències importants entre els dos pobles, sempre dessota la influència d’esde-
veniments passats i recents. La diferència més sorprenent, per descomptat, era el fet 
que Cerbère ja no es pot considerar catalana, en cap sentit real del terme, mentre que 
Portbou, malgrat que de cap manera no sigui típica dels pobles no fronterers, a causa 
del seu volum de població transitòria, bàsicament d’origen castellà, encara roman 
catalana en virtut de la seva identitat lingüística legal i oficial. És important, tanma-
teix, prendre nota del fet que la identitat catalana a Portbou no és un concepte unificat 
per a tots els qui s’identifiquen com a catalans. De fet, la idea va des dels forts senti-
ments de nacionalisme entre aquells que voldrien veure Catalunya com un estat inde-
pendent, a aquells que tenen un lligam fort amb la llengua i la cultura catalanes, però 
que veuen Catalunya com una part integral d’Espanya. També hi ha habitants de la 
vila, dels quals alguns s’hi han volgut quedar més enllà dels seus anys de treball, que 
s’identifiquen estrictament com a espanyols, i no gens com a catalans.

Tota Catalunya, i Portbou no n’és l’excepció, ha estat afectada per la immigració incon-
trolada als seus territoris des d’altres parts d’Espanya i des de l’Amèrica Llatina. Els nou-
vinguts tot sovint no veuen la necessitat d’aprendre el català i, fins i tot, alguns s’hi mos-
tren hostils. A més, ens han dit que hi ha alguns catalans que senten que la seva llengua 
és, en cert sentit, inferior al castellà. També és el cas que la majoria, si no tots els catalans, 
domina el castellà, mentre que els castellanoparlants no necessiten aprendre català per 
poder funcionar econòmicament i social a Catalunya. I un problema relacionat amb la 
llengua és el fet que, com ja s’ha esmentat, mentre que tots els nens i nenes a Catalunya 
són escolaritzats en català, la tendència a parlar castellà al pati de l’escola és generalitzada.

Un altre fet demogràfic sorprenent és l’enorme presència de gent jubilada a amb-
dues viles. Aquesta piràmide d’edat desequilibrada té un efecte negatiu en la vida so-
cial i econòmica, i limita el nombre d’infants disponibles a les escoles d’aquestes 
poblacions. La majoria dels jubilats estan interessats en finalitzar les seves vides en 
pau, i s’han apartat de la participació activa en la vida social i política de les viles. 

L’estatus de Portbou com a part de la regió autònoma de Catalunya ha tingut un po-
sitiu, en l’intent del poble d’enfrontar-se amb les condicions econòmiques canviants 
que s’han discutit abans. El govern a Barcelona es preocupa per Portbou i el seu futur. 
Ha recolzat més d’un projecte important per corregir la pèrdua de negocis, associada a 
l’actual obertura de la frontera. Els darrers anys, l’ajuntament de Portbou ha estat domi-
nat pel mateix partit de centre-dreta nacionalista, Convergència i Unió, que governà la 
Generalitat des de la restauració de l’autonomia, des de la mort de Franco fins a la tar-
dor de 200312. Aquesta associació política ha pastat vincles forts entre el poble i el go-

12.  N.T.: I han reprès el poder al govern català a la tardor de l’any 2010, després d’un breu període de govern "tripartit" liderat pel 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de la mà d’Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya/Verds.
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vern català13. A més, el govern central espanyol a Madrid, responsable de la carretera 
nacional que va del sud cap a Portbou, ha acordat reduir l’aïllament de la població mit-
jançant la construcció d’un túnel car, que l’enllaci amb Colera. Portbou també ha rebut 
ajuda substancial de la Comunitat Europea. Molts dels nostres informants afirmaven 
que era més fàcil obtenir aquesta mena d’ajut a Espanya que a França.

Cerbère, per altra banda, rep molt poc ajut del govern francès, altament centralit-
zat. Malgrat tingué un cert suport econòmic quan l’hospital de persones discapacita-
des es construí prop de la població, aquesta instal·lació no aporta gaire ocupació als 
seus habitants. El problema d’atraure nova gent jove a Cerbère és el fet que l’ajunta-
ment del poble ha estat negligent a l’hora de crear allotjament assequible per als tre-
balladors, gent que podria voler viure-hi. Per tant, molts empleats del ferrocarril vi-
uen tan lluny com Perpinyà, i es traslladen per treballar, però compren als centres 
comercials de la ciutat rossellonesa, de manera que impedeixen el negoci potencial 
dels petits comerciants de Cerbère. 

Com ja s’ha dit, el fet que Cerbère romangui com un punt de sortida de França i no 
atragui estiuejants de llarg termini, de cap de les dues bandes de la frontera, limita el rol 
del turisme al curt període estiuenc. Això és degut a les diferències que encara existeixen 
entre França i Espanya. També és a causa de la manca general d’espai hoteler, malgrat que 
Cerbère està, en certa manera, millor assortida que Portbou, almenys pel que fa a habita-
cions durant la temporada alta. En contrast, Portbou continua mantenint el seu avantatge 
sobre Cerbère, és la porta d’entrada a Catalunya per als turistes francesos i d’altres orígens 
europeus. Gràcies al monument a Walter Benjamin, un nombre considerable d’alemanys 
s’aturen al poble, per admirar-lo i presentar els seus respectes al filòsof. La situació hote-
lera i l’allotjament ajustat no ajuden, tot i que Portbou és més atractiva que Cerbère durant 
l’època de vacances, també gràcies a la seva plètora de cafès-restaurants i un seguit d’acti-
vitats importants a l’estiu. El punt culminant és el festival del dia del seu patró, que dura 
gairebé una setmana. En aquell moment s’omple de visitants.

En paral·lel, Portbou rep bones qualificacions anualment pel que fa a l’alta qualitat  de 
les seves aigües marines, així com per la netedat de la costa. Cada estiu, al parc prop del 
mar hi llueix una bandera del Departament de Salut de la Generalitat, mercès a l’alta 
qualitat de les seves platges. El turisme també es podria potenciar si millorés la qualitat 
dels restaurants, ja que a Espanya s’han perpetuat els preus baixos del menjar i els hotels, 
per mor de les diferències entre els impostos pel valor afegit entre els dos països. Mentre 
que l’impost a França puja fins a un astronòmic 21,6%, a Espanya és només d’un 7%14.

13.   Nota Original: l’any 2007 els Socialistes (PSC) van obtenir la majoria al consell municipal de Portbou. És difícil de 
predir si els mateixos llaços es mantindran amb els Socialistes a Barcelona que lideren el tripartit d’esquerres. N.T.: 
Per a les eleccions municipals del 2011 Convergència i Unió ha tornat a guanyar a Portbou, és a dir, que es renova entre 
el govern municipal de la vila i el govern central de Catalunya.

14.  N.T.: En l’actualitat (2011), l’IVA reduït dels productes a l’Estat espanyol és d'un 8%, inclosos els productes servits a 
bars, hotels i restaurants.
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Les platges de Cerbère també són netes, però darrere d’elles hi ha un poble brut en ge-
neral. Les evacuacions dels gossos no són retirades ni pels amos –ja que encara no és un 
costum francès–, ni per l’Ajuntament. I, més enllà de la primera línia de mar, que ha estat 
reformada recentment, té, en general, un aspecte de mala mort. L’hotel Belvedere bé po-
dria esdevenir un atractiu important per al turisme a Cerbère, si s’aconseguissin fons per 
a la seva restauració. És un exemple únic i més aviat destacat de l’arquitectura Art Deco de 
la regió i, ja ho hem apuntat, ocupa una ubicació espectacular sobre les vies del tren.

Ultra tot plegat, la cooperació entre ambdues viles seria una solució natural a part 
de les dificultats econòmiques que enfronten. Ja he fet notar la reticència del govern 
francès a involucrar-se en aquesta mena d’iniciatives. Però també hi ha diferències 
legals i culturals entre França i Espanya, que encara que puguin semblar trivials, són 
un impediment per a la cooperació. Ja he remarcat les dificultats de Cerbère per obte-
nir fons de la Comunitat Europea, a causa de conflictes amb la llei francesa. Per la 
banda cultural, la gent de Cerbère, la major part de la qual té una visió positiva de 
Portbou, apunta que la diferència entre els calendaris de vacances i entre els horaris 
dels àpats fan difícil la cooperació a l’hora d’arranjar esdeveniments interpoblacio-
nals, efemèrides que se centressin en el que resta de la cultura catalana tradicional. 

Als capítols Tres i Quatre, presento material d’entrevistes fetes als dos pobles. En 
general, els antropòlegs fan servir aquest material tal com jo l’he emprat en aquest 
capítol, com una base per a les seves conclusions, però rarament inclouen seccions 
llargues d’aquestes als seus llibres. Jo prefereixo, en la mesura que sigui possible, 
deixar que la gent parli per si mateixa, perquè crec que una cultura és molt més que un 
text, un concepte expressat tot sovint pels antropòlegs postmoderns. És la gent, tal 
com ragen les seves vides, els seus desitjos, els seus errors, i els seus èxits. En tots els 
casos he transcrit i traduït les entrevistes gravades en cintes jo mateix, del francès o 
del català i, llavors, després de triar quines incloure al llibre, les he editat per evitar-ne 
els errors gramaticals. He exclòs redundàncies, i he tallat seccions que creia inapro-
piades per al subjecte d’aquesta recerca. I, finalment, he desestimat material delicat, 
informació que faria més fàcil identificar, per part dels informants o altres habitants 
dels pobles, aquelles persones que tingueren l’amabilitat de cedir-nos el temps i la 
paciència que els requeriren aquestes entrevistes.

Abans de posar-nos amb aquests intervius, però, ofereixo una revisió breu del na-
cionalisme en general, seguida d’alguna informació crucial en relació a la història 
espanyola i catalana, per fer veure com el nacionalisme modern encaixa en l'esquema 
de la resistència no violenta a la dominació castellana. 
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El sociòleg Ernest Gelner ens ofereix definicions útils de la nació, l’Estat i el naciona-
lisme en el seu llibre Nations and Nationalism. Conscient que aquests termes es confo-
nen tot sovint, ell recalca que la definició de nacionalisme és parasitària dels dos al-
tres termes. Seguint el sociòleg alemany Max Weber, Gelner veu l’Estat com “l’agència 
dins la societat que posseeix el monopoli de la legítima violència” (3). Continua dient 
que aquesta definició es pot aplicar molt bé als estats moderns, però adverteix que en 
l’època medieval, per exemple, els estats feudals no s’ajustaven a aquest model, ja que 
toleraven la violència en les guerres entre senyors feudals competidors.

Gelner ofereix dues definicions de nació, de les quals cap no troba del tot satisfac-
tòria. Són les següents:

1.  Dos homes són de la mateixa nació si, i només si, comparteixen la mateixa cul-
tura, on la cultura vol dir un sistema d’idees i signes, associacions i formes de 
comportar-se i de comunicar-se.

2.  Dos homes són de la mateixa nació si, i només si, es reconeixen mútuament com a 
pertanyents a la mateixa nació. Amb altres paraules, les nacions fan l’home; les 
nacions són l’artefacte de les conviccions de l’home i de les seves lleialtats i soli-
daritats (Ibíd: 7).

Per a Gelner, el nacionalisme “és un principi polític que contempla que la unitat 
política i nacional ha de ser congruent” (Ibíd: 1). Del qual se’n desprèn que el senti-
ment nacionalista “és la sensació d’enuig que creix per la violació d’aquest principi, 
o la sensació de satisfacció que sorgeix del seu compliment.” Un moviment naciona-
lista “és el que s’activa per un sentiment d’aquesta mena (Ibíd.). Per tant, el nacio-
nalisme “és una teoria de la legitimitat política, que requereix que les fronteres èt-
niques dins d’un estat... no han de creuar les polítiques i, en particular, que les 
fronteres ètniques dins d’un estat... no han de separar els estaments de poder de la 
resta” (Ibíd). 

Gelner també diu que la falsa consciència és un símptoma negatiu de la ideologia 
nacionalista. “Els seus mites contradiuen la realitat: reivindica la seva defensa de la 
cultura popular mentre, de fet, està forjant l’alta cultura; reivindica la seva projecció 
d’una antiga cultura popular mentre... ajuda a construir una cultura anònima” (Ibíd: 
124). L’autor expressa un judici encara més negatiu quan afirma:



42

L’Observatori

El	 nacionalisme	 tendeix	 a	 tractar-se	 a	 si	mateix	 com	un	manifest	 i	 un	 principi	 auto-	
evident,	(...)	que	és	violat	només	per	mitjà	d’alguna	ceguesa	perversa,	quan	de	fet	deu	la	
seva	pròpia	plausibilitat	 i	 el	 seu	caràcter	 coactiu	 simplement	a	una	sèrie	especial	de	
circumstàncies,	que	de	fet	obté	en	l’actualitat,	però	que	eren	estranyes	per	la	majoria	de	
la	humanitat	i	la	història.	Predica	i	defensa	una	continuïtat,	però	ho	deu	tot	a	un	trenca-
ment	 decisiu	 i	 extraordinàriament	 profund	 en	 la	 història	 humana	 (...).	 La	 seva	 auto-	
imatge	i	la	seva	veritable	natura	estan	inversament	relacionades	amb	una	pulcre	ironia,	
rarament	igualada	per	altres	ideologies	reeixides	(Ibíd:	125).

Tanmateix, ara em centraré en el que considero la contribució més important a la 
nostra comprensió del nacionalisme: el llibre de Benedict Anderson, Imagined Commu-
nities. El títol d’aquest llibre reflecteix la idea central que la nació és un constructe de 
la cultura humana i que aquestes entitats que anomenem nacions no són coincidents 
amb la humanitat (7). Encara més, la nació és imaginada com a sobirana, per això el seu 
títol, un canvi que s’esdevingué recentment en la història, amb l’arribada de la Il-
lustració i els canvis revolucionaris que generà. Aquests canvis foren els que van des-
truir la “legitimitat del reialme jeràrquic ordenat divinament” (Ibíd: 7).

Tot i que, com Gelner, Anderson ubica el naixement del nacionalisme en la història 
recent, el segon autor repta directament al primer, tot dient:

L’inconvenient	d’aquesta	formulació	–la	noció	que	el	nacionalisme	és	una	ficció,	ja	que	
és	inventat–,	si	més	no,	és	que	Gelner	està	tan	ansiós	per	demostrar	que	el	nacionalisme	
s'emmascara	dessota	falses	pretensions,	que	ell	assimila	“invenció”	amb	“fabricació”	i	
“falsedat”,	més	que	no	pas	amb	“imaginació”	i	"creació".	D’aquesta	manera,	pressuposa	
que	existeixen	comunitats	“veritables”,	la	qual	cosa	pot	ser	juxtaposat	de	manera	avan-
tatjosa	sobre	les	nacions.	De	fet,	totes	les	comunitats	que	són	més	grans	que	els	pobles	
primordials	de	contacte	cara	a	cara	–i,	potser,	fins	i	tot	aquests–,	són	imaginades.	Les	
comunitats	no	es	poden	distingir	per	la	seva	falsedat	o	genuïnitat,	sinó	per	l’estil	amb	
què	han	estat	imaginades.	(Ibíd:	6)

D’acord amb Anderson, la destrucció del reialme ordenat divinament es vincula 
amb la caiguda de l’ús del llatí com a llengua comuna a bona part d’Europa, un idio-
ma que fou reemplaçat per un ampli ventall de llengües locals, parles que es van vin-
cular als seus territoris individualitzats. Mentre que els antics Estats, units per la llen-
gua comuna, eren conglomerats poc compactes de persones, localitzades entre 
fronteres indistintes i controlades des del centre, les noves entitats emergents assu-
miren una coherència, tant territorial com lingüística.

Anderson continua dient que aquest procés conduí a noves maneres de definir el 
món, que en tot cas feren possible visualitzar “la nació”. Això, al seu torn, fou acom-
panyat amb una noció acceptada del temps.
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El	què	[prengué]	el	lloc	de	la	concepció	medieval	de	simultaneïtat	al	llarg	del	temps	(...)	
és	una	idea	de	temps	buit	i	homogeni,	en	el	qual	la	simultaneïtat	és,	i	fou,	transversal	a	
través	del	temps,	marcada	no	només	per	la	prefiguració	i	l’acompliment,	sinó	per	la	co-
incidència	temporal,	mesurada	pel	rellotge	i	el	calendari	(Ibíd:28).

En el discórrer d’Anderson, aquest canvi en la concepció de la temporalitat va de bra-
cet amb la invenció de la impremta, que féu possible el naixement de la novel·la i del 
diari, estructures que contribuïren al tipus de comunitat imaginada com a “nació”.

En	un	sentit	positiu,	afavorir	que	les	noves	comunitats	fossin	imaginades	fou	una	inter-
relació	mig	fortuïta,	però	explosiva,	entre	un	sistema	de	producció	i	de	relacions	de	pro-
ducció	(capitalisme),	una	tecnologia	de	la	comunicació	(la	impremta),	i	la	fatalitat	de	la	
diversitat	lingüística	humana	(...).	Un	cop	impreses,	aquestes	llengües	formaren	la	base	
per	a	la	consciència	nacional	de	tres	maneres	diferents.	Primer,	i	principalment,	van	cre-
ar	camps	unificats	d’intercanvi	per	sota	del	llatí	i	per	sobre	de	les	llengües	vernaculars	
orals	[llengües	nacionals	versus	llengües	regionals].	Segon,	el	capitalisme	imprès	donà	
una	nova	fixesa	al	llenguatge.	Tercer,	el	capitalisme	imprès	creà	un	nou	llenguatge	del	
poder,	diferent	de	les	parles	vernaculars	i	administratives	més	antigues	(Ibíd:	42-45).

Llavors Anderson continua citant un per un altres factors importants en l’emergència 
de la nació. És un fet que tots els nous Estats-nació, fundats per mitjà de revolucions a 
l’Amèrica del sud i del nord, foren formats per “criolls”, amb llengua i avantpassats 
comuns, elements que compartien amb la mare pàtria que els controlava. Per tant: “la 
llengua mai no fou un tema a tenir en compte en aquestes primeres lluites d’allibera-
ment nacional” (Ibíd: 45). D’acord amb Anderson, doncs, aquestes revolucions es gene-
raren per l’exclusió política d’aquests criolls que, més enllà del seu llinatge, eren consi-
derats inferiors a aquells qui controlaven les regnes del poder a la terra d’origen.

I si tornem al país d’origen, l’aflorament de la burgesia no fou pas marcat per la 
seva unitat de sang. En canvi “s’esdevingué per diverses repeticions. L’amo de la fàbri-
ca de Lille estava connectat amb l’amo de la fàbrica de Lyon, tan sols per mitjà de re-
verberacions” (Ibíd: 77).

Els	moviments	independentistes	a	Amèrica	esdevingueren,	tan	bon	punt	foren	impresos	
–a	 les	metròpolis–,	 “conceptes”,	 “models”	 i,	 efectivament,	 “projectes”.	De	 la	 confusió	
americana	en	sorgiren	aquestes	comunitats	imaginades:	Estats-nació,	institucions	repu-
blicanes,	ciutadania	comuna,	sobirania	popular,	banderes	 i	himnes	nacionals,	etc.;	 i	 la	
liquidació	dels	seus	contraris	conceptuals:	imperis	dinàstics,	institucions	monàrquiques,	
absolutisme,	subjectivitats,	nobleses	heretades,	servituds,	guetos,	etc.	Cap	a	la	segona	
dècada	del	segle	xix,	o	abans,	el	“model”	de	l’estat	nacional	independent	estava	disponi-
ble	per	a	la	pirateria	(Ibíd:	81).
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Finalment, Anderson ens forneix d’un altre punt de vista important, particularment a 
la llum dels conflictes ètnics recents a l’Àfrica i els Balcans, quan distingeix el nacio-
nalisme del racisme. L’autor diu que:

El	nacionalisme	pensa	en	termes	de	destins	històrics,	allí	on	el	racisme	somnia	en	con-
taminacions	eternes,	transmeses	des	dels	orígens	dels	temps	en	una	seqüència	eterna	
de	còpules	repugnants:	fora	de	la	història.	Els	somnis	del	racisme,	en	realitat	tenen	el	
seu	origen	en	les	ideologies	de	classe,	més	que	no	pas	en	les	de	nació	(Ibíd:	149).

Vist això, un altre autor que ha aprofundit en el nacionalisme i, en particular, en 
l’etnonacionalisme, és Walker Connor15. Durant tot el procés que estem descrivint, 
Connor posa èmfasi en què molts Estats-nació, que diuen ésser uniculturals són, de 
fet, construïts a partir de molts grups ètnics indígenes. Connor culpa d’aquesta mala 
informació als teòrics de la construcció de la nació, ja que generalment ignoren la 
diversitat ètnica dins d’aquesta. L’autor cita un total de 132 estats contemporanis, 
dels quals només 12 són ètnicament homogenis. A més, remarca, a 31 d’aquests es-
tats el grup ètnic més gran arriba al 74% de la població. És prou sorprenent adonar-
se, vet-ho aquí, que les seves estadístiques revelen que en 39 casos de la mostra, el 
grup ètnic més nombrós no arriba a la meitat de la població de l’estat.

Un altre punt important de Connor, és que els experts de la identitat nacional ten-
deixen a equiparar nacionalisme amb la lleialtat a l’estat, més que no pas amb la lle-
ialtat a la nació. El resultat immediat i no sorprenent d’això, és la confusió freqüent 
entre la “nació” i l’“estat”, que porta els experts a ignorar el que és realment l’etnona-
cionalisme. I això, a l’autor encara el duu més enllà, afirmant que el nacionalisme no 
pot ésser explicat en termes materialistes, sinó que és, més aviat, de naturalesa psico-
lògica. Ell diu, específicament, “Aquells que han mobilitzat nacions de forma reeixi-
da, han entès que al centre de l’etnopsicologia hi ha el sentit de la sang compartida, i 
no han dubtat d’apel·lar-hi. Quan s’usa de manera prístina, la nació es refereix a un 
grup de persones que creuen que estan connectades ancestralment. És l’agrupació més 
àmplia que comparteix aquesta creença”.

En el nostre estudi veurem més avall que, malgrat que el negativisme envers els 
altres –sobretot contra els immigrants marroquins– existeix entre certs segments de 
la població catalana, l’actitud oficial envers els forans a Catalunya és d’assimilació, 
basada en la llengua i no sobre la genètica. De fet, he conegut alguns catalans que 
prefereixen veure immigrants que vénen des del Marroc, que no pas els que vénen 
d’altres regions de l’Espanya castellanoparlant i d’Amèrica Llatina. Aquesta preferèn-
cia està vinculada directament amb la llengua. Els nostres informants, els que tenen 
aquest punt de vista, ho raonen perquè creuen que els immigrants àraboparlants 

15.  N.T.: L’autor no refereix l’obra de la qual treu la informació i les cites.
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aprendran català més ràpidament que no aquells altres, provinents de diferents parts 
d’Espanya i d’altres països castellanoparlants. Segons la nostra experiència, molts 
dels castellanoparlants que han residit a Catalunya durant diversos anys no volen, o 
no es molesten, en aprendre català.

Una	mirada	a	la	història	d’Espanya	en	relació	al	poder	central	versus	el	
poder	regional
En aquest breu sumari de la història espanyola, confio de totes totes en un article –“Les 
arrels de la qüestió nacional a Espanya”–, de Simon Barton. L’autor es fixa, inicialment, en 
la geografia d’Espanya, assenyalant que, a primer cop d'ull, hom s’esperaria que fos una 
entitat unificada. Si més no, per tal com sobresurt de la resta d’Europa la península, bor-
dejant el mar Mediterrani a l’est, fins a l’oceà Atlàntic al nord i al nord-oest. I perquè, del 
cantó nord-est, gaudeix d’un semiaïllament de França, gràcies als Pirineus. L’autor se-
gueix apuntant, tanmateix, que si hom es fixa en la geografia interna del país, s’estremeix 
pel fet que està seccionat per diverses cadenes muntanyoses, fronteres naturals que divi-
deixen una regió de l'altra. Fins i tot la regió central, l’alta planúria, la Meseta, és recollida 
per totes bandes: per les serralades de la Sierra da Estrela, la Sierra de Gredos i la Sierra de 
Guadarrama. L’autor afegeix que, malgrat aquesta geografia escarpada hagi tendit, de fet, 
a encoratjar el desenvolupament de moviments regionals i separatistes, els factors polí-
tics, econòmics i culturals són d’igual importància en aquest aspecte.

Mirant enrere cap a la història espanyola, l’autor apunta que la data exacta per a 
l’emergència d’Espanya com a nació és un tema de discussió. El fet, convencional-
ment acceptat, que es considera com a portador de la unitat política, o fins i tot cultu-
ral, d’Espanya, fou el casori d’Isabel i Ferran l’any 1469, que uní Castella i Aragó. No 
aconseguí produir un país unit, però, ja que cada membre d’aquest matrimoni man-
tingué el control sobre el seu territori respectiu. Per aquesta raó, Barton suggereix 
que en realitat, la data probable per a l’establiment del control polític fou la imposició 
de la Nova Planta per part de Felip V l’any 1716, una llei que no només prohibí l’ús del 
català a totes les àrees on es parlava la llengua, sinó que també tancà totes les univer-
sitats en les quals el català era la llengua dominant. L’autor assenyala, correctament, 
que fins i tot aquest canvi cataclismàtic, encara que portà efectivament la unitat polí-
tica, no contribuí gaire a crear una consciència nacional. 

En aquestes, el matrimoni entre Ferran i Isabel no fou només un triomf polític, 
sinó que també portà a l’enriquiment del país, resultat de la conquesta de bona part 
de l'Amèrica Llatina. La conseqüència directa d’això fou que, en un curt període de 
temps, Espanya esdevingué un poder europeu principal. Les seves fortunes polítiques 
al continent europeu també creixeren en èxits, sobretot amb la coronació de Carles V 
el 1516. La davallada del país, però, començà poc després, i continuà durant tres se-
gles. L’estocada final fou, potser, la caiguda de l’Imperi Espanyol al Nou Món, que 
expirà definitivament amb la victòria americana a la Guerra Hispanoamericana. 
D'aquest darrer cop als anhels imperials espanyols, Barton en diu:



46

L’Observatori

En	una	atmosfera	d’angoixa	i	autocrítica,	un	grup	d’intel·lectuals...	es	posà	a	examinar	les	
causes	de	la	situació	espanyola	i	proposà	solucions	per	a	la	seva	salvació.	No	era	simple-
ment	el	desenvolupament	històric	d’Espanya	el	que	s’estava	posant	a	prova,	sinó	l’es-
sència	de	l’ànima	espanyola...	La	decadència	política	a	Espanya	era	sobretot	examinada	
des	d’un	punt	de	vista	molt	superficial,	amb	diverses	explicacions	fàcils	que	s’oferien	per	
explicar	la	“situació	espanyola”	(Ibíd:108).

A la discussió que segueix aquests apunts, Barton apunta que el conegut filòsof 
espanyol Ortega y Gasset, i altres autors menys famosos, adduïren que la decadència 
espanyola fou a causa de la manca d’una aristocràcia forta. L’autor diu que un altre 
escriptor i filòsof conegut, Miguel de Unamuno, arribà tan lluny que menyspreà la 
unitat d’Espanya, considerant-la un absurd mite nacionalista. L’autor, llavors, conti-
nua la seva revisió d’aquesta controvèrsia, fixant-se en un altre grup d’experts que 
atacà el punt de vista d’Unamuno, amb la resposta que l’emergència d’Espanya com 
a nació “havia estat el producte triomfal d’un continu impuls unificador que havien 
conduit els seus ancestres... Per a aquests historiadors nacionalistes, la debilitat dels 
llaços que unien els espanyols s’havia d’atribuir a la seva unitat de caràcter”. Aquesta 
debilitat fou diagnosticada com l’individualisme innat de l’espanyol, i no s’atribuí “a 
cap altra diferència etnològica o lingüística fonamental entre, diguem, catalans i cas-
tellans, que expliqués el fort sentiment regional que existia a Espanya” (Ibíd: 109-
110). Aquesta mateixa interpretació fou assumida durant el període de Franco, en el 
qual el dictador prometé un renaixement del patriotisme i de la solidaritat nacional. 

Després de revisar i criticar totes les representacions de la història espanyola al 
llarg de diferents èpoques, Barton conclou que la inhabilitat d’Espanya per mantenir 
la unitat s’esdevingué perquè no hi hagué cap intent important per fomentar un sentit 
d’identitat entre els habitants de la Península. A més, el descontent regional amb el 
centre era agreujat per la decadència econòmica d’aquest, al mateix temps que les 
regions desenvolupaven les seves economies locals. “Posteriorment, mentre la inici-
ativa econòmica passava a les regions, el poder polític romania fermament arrelat a 
Madrid. En aquest punt es desenvolupà una convicció estesa que el centre dirigia Es-
panya a expenses de la perifèria, un sentiment que ha persistit fins avui” (Ibíd: 121). 
Aquest és, efectivament, el sentiment, actualment, d’aquells catalans que continuen 
pressionant per obtenir una major autonomia o, fins i tot, per la independència d’Es-
panya. Entre les dades que confirmen aquest reclam trobem les següents estadísti-
ques publicades per la Generalitat de Catalunya a finals dels anys 90, apuntant una 
discriminació econòmica contra Catalunya pel que fa a la distribució de la recaptació 
nacional d’impostos espanyols: a tota Espanya, la redistribució de fons a les regions 
era de l’1 a l’1,5% dels impostos federals, mentre que Catalunya en rebia només el 
0,75%. L’Estat espanyol invertia 556 euros per habitant a la regió de Madrid, mentre 
que Catalunya rebia només 329 euros per habitant, que representa el 41% menys. 
Madrid tenia el 9% de totes les autopistes sense peatge, i només un 0,75% de les seves 
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carreteres eren de pagament, mentre que Catalunya tenia el 19% de les autopistes 
gratuïtes de l’Estat espanyol, i el 42% de les carreteres de peatge. 

Josep-Lluís Carod-Rovira, president d’Esquerra Republicana de Catalunya –el par-
tit d’esquerra independentista i llavors membre del Parlament català–, publicà un ar-
ticle, “La Gran Mentida”, el 15 de setembre de 2004, en un número del diari en llen-
gua catalana Avui. El que Carod anomena la “Gran Mentida”, és el clam persistent 
segons el qual Catalunya es beneficia d’avantatges fiscals injustes sota les lleis d’im-
postos d’Espanya. Carod argumenta que, al contrari, Catalunya ha sofert contínua-
ment la discriminació fiscal per part del govern central espanyol. Quan fa aquesta 
afirmació, assenyala el següent:

Hi	ha	regions	[fora	de	Catalunya]	en	les	quals	cada	alumne	d’escola	primària	té	el	seu	
ordinador	actualitzat,	proveït	de	forma	gratuïta	per	l’Estat,	juntament	amb	tots	els	llibres	
de	text	necessaris.	La	diferència	en	el	cost	d’un	carnet	de	conduir	normal	i	un	carnet	de	
camió	professional	és	notòria	arreu	d’Espanya,	però	no	a	Catalunya.	Els	enterraments	
gratuïts	són	facilitats	a	totes	les	regions	d’Espanya	en	comparació	amb	Catalunya.	Una	
millor	cobertura	del	finançament	de	la	salut	es	dóna	a	totes	les	autonomies	espanyoles,	
amb	l’excepció	de	Catalunya.	Malgrat	el	fet	que	el	17,5%	de	la	població	catalana	viu	en	la	
pobresa,	la	regió	no	ha	rebut	mai	del	Govern	Nacional	el	que	correspon	de	suport	financer	
per	a	les	famílies	pobres.	Els	estudiants	a	Catalunya	són	forçats	a	rebre	classes	en	bar-
racots	atrotinats.	Catalunya	pateix	d’una	infraestructura	antiquada,	un	sistema	sanitari	
seriosament	endeutat,	i	negocis	que	creixen	només	en	base	de	l’empenta	dels	seus	pro-
pietaris,	sense	subvencions	governamentals.	Tot	això	no	té	a	veure	amb	 la	solidaritat	
nacional...	Algun	dia	arribarà,	que	els	altres	es	comportaran	solidàriament	amb	nosal-
tres!	

Algunes	dates	importants	de	la	història	catalana
El que segueix són dates seleccionades de la història catalana, que il·lustren la pro-
funditat del reclam català per la identitat nacional, independent, o parcialment inde-
pendent, d’Espanya. A més, aquesta secció tracta del desenvolupament d’institucions 
democràtiques, durant el llarg període de la federació catalano-aragonesa. La infor-
mació és extreta, d’entre altres fonts, d’un sumari de la història catalana aportat per 
Òmnium Cultural, una associació per a la promoció de la cultura catalana.

El primer governant de la Catalunya independent fou Guifré, el Pilós, que, l’any 878, 
establí la línia més antiga d’ascendència a l’Europa medieval. El nom “Catalunya” apa-
reix per primera vegada l’any 1114, en una obra anomenada el Liber Maiolichinus, i al 
primer document conegut en català, el Liber Ludiciorum, data de l’any 1150. 

A finals del segle x, els descendents de Guifré formaren un condomini patrimonial 
sobre les subregions de la Cerdanya, Besalú, Barcelona, l’Urgell, Girona i Osona. 
Sota aquest règim, el territori fou independent dels reis Francs i, el 1258, el rei català 
Jaume I i Lluís II de França signen un acord en el qual els francesos retiren qualsevol 
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reclamació sobre territori català al sud dels Pirineus, al mateix temps que Jaume re-
nuncia als seus drets sobre tota la terra al nord de la cadena muntanyosa. 

L’any 1150, Catalunya desenvolupà una constitució feudal molt abans que s’apro-
vés la Carta Magna a Anglaterra. Aquest document reconeixia l’igualtat entre els bur-
gesos  i els nobles. Al seu llibre, “Catalonia, Nation Building Without a State”, Ken-
neth McRoberts afirma, sobre aquest desenvolupament històric:

En	molts	aspectes,	el	sistema	de	convenis	i	la	llei	implantaren	un	punt	de	vista,	anome-
nat	pactisme,	que	ha	esdevingut	un	tret	perdurable	de	la	societat	catalana.	S’argumenta	
que	sota	condicions	normals,	la	vida	legal	i	política	de	Catalunya	ha	estat	governada	per	
assumpcions	pactistes:	les	regles	emergeixen	de	contractes	que	les	parts	estableixen	a	
partir	d’acords,	i	la	vida	social	en	general	s’ha	de	basar	en	la	negociació	i	l’adaptació,	més	
que	en	la	força	o	la	dominació	(Ibíd:	10).

Durant l’Edat Mitjana, Catalunya fou l’únic territori hispà que s’expandí. L’aliança 
entre Catalunya i Aragó estengué el seu territori al llarg de tot el Mediterrani occiden-
tal, incloent-hi València, Mallorca, Sardenya i Còrsega, així com Atenes i Nàpols. Al 
segle xv, les Corts de Barcelona –un ens legislatiu català–, establiren un principi de 
monarquia “limitada”, que fou obligada a governar segons les lleis, tot resguardant 
cert grau de poder reial. 

L’any 1659, al final de la guerra dels Segadors –un aixecament camperol contra 
França i contra el govern central espanyol–, els territoris catalans al nord dels Pirineus 
foren cedits a França sense consultar-ho amb els governadors catalans. Després de 
prendre aquest territori, el govern francès abolí totes les institucions catalanes dins 
les antigues terres catalanes.

Com ja s’ha apuntat, Catalunya perdé el control independent del seu territori, que 
tanmateix havia mantingut, fins i tot, després de l’enllaç entre Ferran i Isabel. La “uni-
ficació” de tots els territoris de la península Ibèrica s'esdevé quan Felip V imposa la 
Nova Planta, el 1716. Durant aquest període el castellà fou imposat com a llengua 
oficial del territori i fou l'única llengua que s’ensenyava a les escoles. L’Església Catò-
lica també fou obligada a emprar el castellà en l’ensenyament de la religió. Malgrat 
que el català se seguí parlant a les zones rurals, no fou fins el segle xix que tornà a 
emergir com la llengua de les classes urbanes educades. Aquest fou el període cone-
gut com la “Renaixença catalana”.

El 1859, la competició medieval coneguda com els Jocs Florals –concursos de poe-
sia, en els quals el primer premi consistia de tres flors diferents, de les quals una era 
una rosa vermella– foren reintroduïts. Significaven el renaixement de la llengua cata-
lana com a forma literària. L’Institut d’Estudis Catalans, composat per experts i intel-
lectuals catalans, fou fundat a Barcelona l’any 1907. La seva tasca incloïa la creació 
d’un conjunt de regles lingüístiques, amb direcció a l’estandardització de la llengua. 
El primer diccionari autoritzat en català, escrit per l’erudit Pompeu Fabra, aparegué 
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l’any 1932. Cap a finals del segle xix, les primeres teories ben fonamentades del fede-
ralisme i del nacionalisme foren proposades per figures intel·lectuals com ara Fran-
cesc Carreras i Maragall, Valentí Almirall, Enric Prat de la Riba, Narcís Roca i Ferreras 
i Domènec Martí i Julià. Els primers d’aquests pensadors se situaven majoritàriament 
a la dreta de l’espectre polític, però una ala esquerrana del catalanisme fou formada 
poc després, i fou especialment activa en les lluites polítiques abans i durant la Guer-
ra Civil Espanyola.

El 1869, el “Pacte de Tortosa” fou signat per part de representants de l’antiga Co-
rona d’Aragó, a fi de crear la confederació dels seus anteriors territoris autònoms.

Catalunya fou una de les poques àrees en les quals l’europeisme fou popular entre 
els activistes polítics i, en l’actualitat, els catalans tendeixen a mirar al nord, més que 
no pas a l’oest, envers Madrid. Al llarg dels anys, els editors catalans han produït una 
miríada de traduccions d’un ampli ventall de llengües europees, incloent-hi treballs 
punters de ficció, així com també de filosofia. Per exemple, el català fou una de les 
primeres llengües en les que es traduïren els treballs de Nietzsche, i les obres de l’es-
criptor teatral noruec Ibsen. La indústria es desenvolupà ràpidament cap a finals del 
segle xix, particularment en la producció tèxtil. Un nombre considerable de catalans 
ambiciosos emigraren a Cuba, on molts s’enriquiren. Retornaren a Catalunya amb 
les seves noves riqueses, on esdevingueren clients desitjosos d’arquitectes punters, 
com ara Gaudí. Gaudí és conegut pels seus edificis modernistes, però també per ser 
l’arquitecte del Park Güell, construït a prop de la muntanya del Tibidabo, a l’extrem 
occidental de Barcelona. Un altre arquitecte important, Domènech i Montaner, disse-
nyà diverses residències privades a Barcelona, però és probablement més conegut pel 
complex sanitari de l’Hospital de Sant Pau, i sobretot pel seu Palau de la Música, una 
gemma única, ara classificat com un tresor internacional per la UNESCO.

El 1914 s’establí la Mancomunitat de Catalunya. Aquesta nova entitat política fou 
responsable de la coordinació dels afers interns de les quatre diputacions –Lleida, 
Girona, Tarragona i Barcelona–, en les quals Catalunya havia estat –i encara és– divi-
dida per la llei espanyola a fi de controlar millor la política catalana. La Mancomunitat 
fou el primer intent per part de nacionalistes catalans d’abolir la divisió de Catalunya 
en districtes polítics separats.

L’any 1923 el dictador Primo de Rivera assumí el poder i imposà mesures repressives, 
incloent la supressió de la Mancomunitat i de la llengua catalana en favor del castellà. 
La dictadura durà fins a 1930. Poc temps després de la caiguda de Primo de Rivera, el 
1932, el govern de Catalunya –la Generalitat–, feu de la regió una part autònoma de la 
República Espanyola. El 1936 esclata la Guerra Civil, enfrontament entre les tropes fei-
xistes de Franco i el govern legítim de la República. I desemboca el 1939 en la victòria 
dels nacionalistes espanyols de dretes. Altra vegada, es prengueren mesures repressives 
contra la cultura i la llengua catalanes. El 1940, Lluís Companys, que havia estat el pre-
sident de la Generalitat durant la República i que, al final de la Guerra Civil, es refugià a 
França, fou retornat a Barcelona pels francesos i executat pels feixistes de Franco. 
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Cronologia	d’esdeveniments	al	final	del	període	franquista
L’any 1971, la clandestina Assemblea de Catalunya fou establerta a Barcelona, com-
posta per organitzacions legals i il·legals, de caràcter no governamental, i tant regio-
nals com professionals. El seu plantejament era organitzar una aproximació no vio-
lenta a la democràcia, durant els anys següents. El mateix any, el nou arquebisbe de 
Madrid, president de la Conferència Episcopal espanyola, liderà la lluita per a la de-
mocràcia política dins de l’església.

El 1974 es fundà un nou partit polític, Convergència Democràtica de Catalunya. 
Des de 1980 fins a 2003 fou el principal partit al govern de Catalunya, sota la presi-
dència de Jordi Pujol . Malgrat que, en ocasions, es veié obligat a forjar aliances amb 
altres partits, tant de l’esquerra com de la dreta, Pujol serví com a president de Cata-
lunya des del 1988 fins al 2004, quan el Partit Socialista de Catalunya –el PSC– assolí 
el poder en coalició amb Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya-Verds. 

Després de la mort de Franco, Juan Carlos de Borbón fou nomenat el monarca 
constitucional d’Espanya. Poc després la democràcia fou restablerta a Espanya. Es 
garantí a tres autonomies “històriques” –el País Basc, Galícia i Catalunya–, un estatus 
especial al si de la nova constitució, mentre que altres regions d’Espanya assumiren 
l’estatus d’unitats autònomes dins l’Estat, però amb un poder més limitat que el ga-
rantit a les autonomies “històriques”. Tot i que el castellà es declarà la llengua de tot 
el país, el basc, el gallec i el català foren reconegudes com a cooficials. Aviat, es pro-
clamà a Catalunya una llei lingüística que posà el català com a primera llengua del 
sistema escolar públic. Una clàusula a la nova constitució espanyola, però, convertí 
en il·legal que les Comunitats Autònomes fessin aliances amb finalitats econòmiques 
i/o culturals, bloquejant així que les províncies històricament catalanoparlants –com 
València i les Illes Balears– poguessin unir-se amb el Principat, tot de cara a crear una 
unitat política més àmplia dins de l’Estat. 

L’any 1977 s’organitzaren les primeres eleccions lliures i es restablí la democràcia 
a Espanya. En la Diada nacional catalana, l’11 de setembre del mateix any, tingué lloc 
una manifestació massiva i pacífica amb més d’un milió de participants. Les princi-
pals reivindicacions eren el fermat de la democràcia a tota Espanya, i l'autonomia 
política per a Catalunya. L’any 1979 s’aprovà l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per 
referèndum.

El 1983 s’establí la televisió pública catalana, TV3, que trencà el monopoli del canal 
estatal espanyol. Un segon canal en català s’establí el 1988, el Canal 33. L’any 1983 
també fou quan s’aprovà la primera llei envers la normalització del català al Principat. 
La llengua catalana fou declarada llengua pròpia, és a dir, la llengua oficial de Catalu-
nya. La nova llei lingüística versava sobre el lloc del català en la vida pública. Entre els 
temes específics hi havia els següents: es permetia als individus emprar el català, si així 
ho triaven, en l’adjudicació de casos judicials; el català quedava declarat com a llengua 
oficial de l’administració; totes les lleis aprovades per la legislatura catalana havien de 
ser publicades en català i en castellà. A més, en casos de dubte la versió en català seria 
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declarada com el document oficial –aquesta secció fou declarada nul·la i buida pel Tri-
bunal Constitucional espanyol. S’establí el català com a llengua de l’educació a tots els 
nivells fins a la universitat, amb l’ensenyament del castellà així com del català a les es-
coles primàries i secundàries. Entre els estudiants universitaris, hi havia el dret d’esco-
llir ésser ensenyats en la llengua de la seva elecció, el català o el castellà, però totes les 
universitats havien de tenir necessàriament oferta d’ensenyament del català, per a pro-
fessorat i per a l’alumnat que no el parlés.

A més, la llei lingüística del 1983 féu una excepció sobre l'oficialitat del català al Prin-
cipat, concretament per a la Vall d’Aran, al Pirineu català. En aquesta àrea, el dialecte 
local de l’occità, l’aranès, fou reconegut com a llengua oficial. Fins avui, d’entre tots els 
territoris occitans, només a la Vall d’Aran es reconeix oficialment la seva llengua.

L’any 1998, la llei original de la llengua de 1983 fou enfortida per a moltes àrees de 
la vida pública, inclosos els mitjans escrits i les pel·lícules. El preàmbul d’aquesta 
nova llei diu: “L’objecte d’aquesta llei és desenvolupar més enllà l’article tres de l’Es-
tatut de Catalunya per protegir, encoratjar i normalitzar l’ús del català a les àrees pú-
bliques de la vida catalana, amb l’excepció de la Vall d’Aran, on l’aranès és reconegut 
com a llengua oficial, i garantir l’ús normal tant del castellà com del català a la resta 
del Principat.” 

Barcelona fou declarada seu dels Jocs Olímpics de 1992. Molt bona part de la ciutat 
fou renovada per a l’esdeveniment, i tant Barcelona com la resta de Catalunya aprofi-
taren per fer publicitat a la resta del món. El principal eslògan dels Jocs fou que les 
Olimpíades s'esdevindrien en un país anomenat Catalunya. Els anuncis dels Jocs in-
cloïen un mapa cap per vall del sud d’Europa, amb el Principat clarament destacat.

El 1995, l’Infopista, a la l’Autopista Catalana, esdevingué el lloc oficial d’Internet 
en català. Més tard, el nom de l'espai virtual canvià a Vilaweb. 

L’any 2000, el Partit Popular –de dretes–, guanyà la majoria absoluta al Congrés 
espanyol. Els dos governs previs, de dretes i esquerres, havien estat dependents d’ali-
ances amb partits autonòmics per a governar. El nou govern d’Aznar ja no depenia de 
CIU –la coalició catalana de centre-dreta–, i començà un llarg intent de debilitar el 
poder de les autonomies basca i catalana, en els àmbits de la propagació de la llengua 
i de l’educació.

L’any 2004, després de l’atac terrorista a l’estació d’Atocha a Madrid, el Partit Soci-
alista d’Espanya –el PSOE–, guanya les eleccions nacionals i comença a governar en 
consorci amb els partits regionals. 

El	nacionalisme	i	Catalunya
Aquesta secció tracta del nacionalisme tal com afecta Catalunya, revisant alhora un se-
guit d’articles de premsa que examinen diversos aspectes del catalanisme tal  com és, o 
ha estat, manifestat al Principat. Engego la discussió amb una mirada al conegut enfo-
cament catalanista envers el problemàtic, ja que sovint es considera pejoratiu, estatus 
del terme “nacionalista” en el discurs polític, particularment en la manera com s’aplica 
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a Catalunya. L’article en qüestió porta per títol “El rol de les nacions en la construcció 
europea”, de Salvador Cardús i Ros, professor de sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, i contribuïdor freqüent del diari català Avui. Fou publicat en català en un 
volum anomenat Els Nacionalismes factor de violència –no tinc la referència completa 
d’aquest treball. Els extractes que es mostren més avall, però, han estat obtinguts d’una 
còpia en anglès de l’article, que fou facilitada per l’autor a la primavera de 1997, dels 
quals tampoc no en tinc data. Cardús i Ros inicia amb una discussió general al voltant 
de l’atmosfera negativa que envolta el terme “nacionalisme”:

El	converteix	en	un	boc	expiatori	per	al	desencant	vers	Europa,	ignorant	sistemàticament	
els	 contraexemples	establerts	pels	 casos	de	nacionalismes	arrelats	amb	una	pacífica	
autodeterminació,	 com	els	de	 la	 separació	dels	 txecs	 i	 els	eslovacs	en	 la	 reunificació	
alemanya,	i	la	concentració	de	tota	reflexió	sobre	el	cas	gairebé	únic	de	la	conflictivitat	
en	particular	en	l’antiga	Iugoslàvia	(Ibíd:	10).

Per a Cardús i Ros, el problema pot ser reduït a la confusió general del terme “nacio-
nalisme” amb el terme “totalitarisme”, com si fos un retorn atàvic a l’organització soci-
al primitiva. Aquesta visió general negativa porta a alguns catalans i catalanes a sentir-
se incòmodes amb el concepte. Per aquest motiu, Cardús i Ros, distingeix entre el 
nacionalisme “voluntarista”, que caracteritza com a “racional i democràtic”, i la seva 
forma no democràtica. També distingeix entre el nacionalisme dels Estats-nació inter-
nacionalment reconeguts, per una banda, i el nacionalisme de la gent que “demana el 
dret a l’autodeterminació” per una altra. Aquest punt és particularment apropiat en el 
cas d’Espanya. Cardús i Ros diu que l’error de veure un Estat-nació com a nacionalista 
–que era clarament el cas durant el franquisme i que continua actualment, particular-
ment entre les figures polítiques de la dreta espanyola–, és perquè el “nacionalisme dels 
Estats-nació” és presentat generalment com un ens “natural”, mentre que el mateix 
terme en relació a les “nacions” sense Estat és considerat artificial. 

Això porta Cardús i Ros a assenyalar la distinció feta tot sovint entre el nacionalis-
me i el patriotisme i, en aquest sentit, a citar l’autor francès Gilles Martinet, dient que 
el nacionalisme és una ofensa a la raó. Des d’aquest punt de vista, el patriotisme re-
flectiria un amor al que és propi, mentre que el nacionalisme es basaria en l’odi, el 
menyspreu i la por als altres.

Cardús i Ros resumeix les virtuts d’un nacionalisme democràtic i pacífic de la se-
güent manera:

Una	entitat	política	culturalment	estable	i	suficientment	homogènia	per	a	ésser	capaç	
d’integrar	la	diversitat	del	món	obert	d’avui	dia,	sense	crear	guetos	marginals	ètnics	o	
culturals...	És	la	consciència	nacional	la	que	garanteix	aquest	mínim	nivell	d’identificació	
col·lectiva,	la	qual,	al	seu	torn,	fa	que	la	comunitat	política	sigui	possible.	El	nacionalisme	
esdevé	una	condició	per	a	l’Internacionalisme.
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La	nació	 i	 el	 nacionalisme	són	una	garantia	de	 la	 lliure	participació	a	 l’aldea	global...	
Sense	el	 contrast	de	 la	 identitat	 local	 sòlida,	 la	 comunitat	global	no	és	més	que	una	
forma	eufemística	de	referir-se	a	la	provincialització	del	món	modern	entorn	a	les	metrò-
polis,	que	concentren	la	major	part	del	poder	cultural	en	l’enorme	indústria	del	consum	i	
de	l’audiovisual	(Ibíd:	18).

I l’autor conclou que “una Europa veritablement unida serà la dels pobles i les na-
cions, o no serà” (Ibíd: 20).

El	renaixement	del	nacionalisme	català
El nacionalisme català modern i actual o, com alguns prefereixen anomenar-lo, el 
catalanisme, encaixa perfectament en el model presentat per Benedict Anderson. 
Malgrat que la identitat catalana és un fet d’antiguitat, l’inici del sentiment nacional 
nasqué a meitat del segle xix. Els primers catalanistes foren de la creixent classe mit-
jana, excloent en la majoria dels casos els més rics. En termes estrictes, els catalanis-
tes naixien al si de la classe professional, i entre els intel·lectuals, incloent artistes i 
escriptors. Aquesta, potser, és la raó per la qual un dels signes primerencs del seu 
desenvolupament fou la restauració del concurs de poesia medieval, els Jocs Florals, 
una forma exemplar de la no-violència simbòlica.

El nacionalisme català, en les seves diverses encarnacions, trobà seguidors gairebé 
des del començament, tant a l’esquerra com a la dreta. Les seves formes variaven, 
evidentment, depenent de a quina banda de l’espectre polític se situés. En tot cas, al 
llarg del seu desenvolupament assumí un seguit de símbols que eren propis de la 
població rural i dispersa, amb les seves arrels profundes al camp, i algunes idees 
d’intel·lectuals urbans. Un interessant article que tracta aquest procés és el de l’an-
tropòloga Susan M. DiGiacomo.

El títol del text, “La Caseta i l’Hortet”, fa referència a les cases rurals petites dels 
pagesos, les “casetes”, i el jardí culinari de les masies de petita escala, l’”hortet”. En 
aquest treball l’autora se centra en la relació de la capital amb l’interior de Catalunya, 
que descriu com “havent estat sempre una amalgama complexa d’atracció mútua, 
menyspreu, enveja, ressentiment i idealització...; és a dir les característiques de les 
relacions urbà-rural de totes les societats mediterrànies, tot i que en cadascuna adop-
ti fesomies particulars” (Ibíd: 160). Aquests símbols clau, suggereix, representen la 
concretització d’una major font de “seny” –bon sentit. I malgrat que DiGiacomo no 
ho esmenta, el seny és usualment aparellat amb un altre terme d’auto-identificació 
dels catalans. Es tracta de la “rauxa”, que vol dir impuls o emocionalitat.

A bona part d’Espanya, més enllà de Catalunya, quan es demana que es caracteritzi 
els catalans, la resposta immediata és probable que refereixi la devoció d'aquests pel 
treball dur i per la frugalitat, que poden ésser expressats, segons l’informant, en po-
sitiu o en negatiu. Aquesta frugalitat inclou “la lògica de l’acumulació lenta de la típi-
ca família agrícola de mida modesta, econòmicament viable a la casa pairal (la casa 
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familiar i centre de la vida social i econòmica) que serví com a model per a l’empresa 
familiar industrial, la casa industrial” (Ibíd: 160). D’aquesta manera, segons l’autora, 
la família a Catalunya ha esdevingut el símbol de la nació. 

A finals del segle xix i començaments del xx, la Catalunya que s’estava industria-
litzant ràpidament canvià l’actitud, d’una nostàlgia per la pagesia a la capitalització 
progressiva, particularment en la indústria tèxtil. DiGiacomo assenyala, però, que el 
nou “paisatge industrial” fou incorporat dins la vella visió, en tant que moviment 
anti-industrial. És el Modernisme, que ràpidament es fongué en el passat, per ésser 
reemplaçat per una nova filosofia que mirava cap al futur, el Noucentisme (Toward a 
New Century: The 1900s). El nou ideal era “urbanitzar” el camp i, alhora, “ruralitzar” 
la ciutat. Això desembocaria, diu ella, en la concepció de la nació i de la ciutadania, 
que un portaveu de la nova ideologia, Antoni Rovira i Virgili, anomenà “la Catalunya-
Ciutat” (Ibíd: 161).

Una figura important d’aquest moviment i de la història catalana fou Francesc Ma-
cià, que fou cridat pels líders polítics, d’un grup conegut com Solidaritat Catalana, 
per presentar-s’hi de candidat a les eleccions. Macià esdevingué independentista i, el 
1922, fou el fundador d’un partit conegut com Estat Català, un grup que fou il-
legalitzat immediatament. A la renúncia del dictador Primo de Rivera, Macià, que 
havia estat a l’exili durant la dictadura, tornà a Barcelona per ajudar a fundar el partit 
conegut com Esquerra Republicana de Catalunya. Va presentar-se a les eleccions sota 
el seu cartell i, el 1931, fou escollit abassegadorament. 

Macià era l’“avi” de la “família nacional”, ja que els treballadors, els camperols i les 
classes mitjanes l’aclamaven i se sentien representats per ell. Una frase que reapare-
gué freqüentment en els seus discursos –“La casa i l’hortet”–, ha estat consagrada en 
la memòria popular, mig en to burleta, mig en to respectuós, essent, en qualsevol cas, 
la prova de l’encapsulament dels ideals socials de Macià (Ibíd: 162).

DiGiacomo subratlla que la Catalunya rural és, avui dia, i primàriament, un lloc de 
propietats mitjanes, “cultivades o bé per pagesos propietaris, o bé per masovers amb 
contractes tan llargs, que obtenen drets d’ús perpetus” (Ibíd: 163). Quan el partit d’es-
querres, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fou restaurat a la legalitat després 
de la mort de Franco, prengué la imatge de la casa i l’hortet i l’enllaçà amb l’eslògan 
“Prou de parlar i prometre. Anem al cor de l’assumpte.” 

En un article, “Identitats Catalanes”, Ignasi Terradas, catedràtic d’antropologia a 
la Universitat de Barcelona, ofereix tres tipus d’expressió d’identitats i llur comporta-
ment relacionat, que ell associa amb tres diferents àrees geogràfiques i socials de 
Catalunya: la regió muntanyosa del Pirineu, les terres altes centrals i les comunitats 
urbanes grans, com Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La primera d’aquestes 
identitats és una que, diu, és més viscuda que no pas pensada. Aquesta identitat és la 
que millor encaixa en els plantejaments tradicionalistes i romàntics de l’etnicitat i el 
nacionalisme al continent europeu. El segon tipus d’identitat, el que és declarat for-
malment, és de caràcter ètnic o nacional, i és expressat en propostes econòmiques i 
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polítiques. El tercer tipus també té un contingut polític i econòmic, que s’expressa 
obertament, i es basa en els ordres convencionals de la societat en qüestió. Terradas 
adverteix, però, que els tres tipus són permeables, i que interactuen mútuament, així 
com amb altres tipus d’identitat. Segons Terradas:

Catalunya	ha	produït	un	exemple	d’una	mescla	extraordinària	d’identitats:	interaccions	
amb	l’Estat	espanyol	i	altres	pobles	d’Espanya,	apel·lant	a	modes	de	vida	tradicionals	i	
moderns,	polítiques	seculars	i	religioses,	elits	econòmiques	i	culturals,	etc.	Això	mostra	
ambigüitat,	contrast	i	contradicció	tant	a	dins	com	a	fora	[de	Catalunya]	(Ibíd:	40).

Terradas identifica clarament la llengua com la forma primordial i natural de la iden-
titat, un fet que apareix a la meva ment encaixant amb la forma bàsica de la identitat 
catalana en general, i la qual és investigada en aquest llibre. Però, ja que la llengua, per 
aquest autor, és una part donada de la Catalanitat, ell l’associa amb el primer tipus 
d’identitat, del qual diu: “Com a tal, per a l’actor no pot ser considerada com una iden-
titat, ja que no és usada com a tal en la seva societat” (Ibíd: 40). Llevat que Terradas vul-
gui limitar la llengua a la seva primera categoria, exclusivament en el context dels  
Estats-nació –en els quals una llengua nacional es dóna per suposada–, no puc estar 
d’acord amb aquesta consideració. Les nostres dades mostren que la vasta majoria d’in-
formants que s’identificaren com a catalans, incloent aquells que no són nacionalistes 
catalans, entenien que l’ús i la preservació de la llengua eren essencials per a la continu-
ació de la seva cultura. Per tant, posaríem la llengua catalana dins la segona categoria de 
Terradas, que és el que ell mateix fa més endavant en el seu article. A més, el fet és que 
la política d’integració plantejada pel govern català posa l’accent en una relació íntima 
entre parlar català i ésser català, cosa que demostra que és clarament una part conscient 
de les polítiques lingüístiques de la Generalitat. Fins i tot quan ell, finalment, posa la 
llengua a la segona categoria, Terradas debilita aquesta afirmació, almenys per als cata-
lans, afegint-hi l’advertència que parlar català no és suficient per ésser considerat cata-
là. Efectivament, no és suficient en el pla abstracte, però parlar la llengua activament, 
sovint significa una afiliació d’alguna mena amb la cultura. 

Elaborant el segon tipus d’identitat, Terradas diu que no està basada en psicologis-
mes, sinó més aviat en una presentació contemporània d’activitats concretes i ideolo-
gies que impliquen àrees com la llei, les institucions, les corporacions, les activitats 
econòmiques i la política. D’aquesta forma, ell considera, “A Catalunya, aquest segon 
tipus d’identitat és molt coincident amb les definicions històriques i geogràfiques de 
la nació” (Ibíd: 43).

Després d’oferir un esquema històric de les relacions dels catalans amb els succes-
sius governs d’Espanya, que no cal considerar aquí, l’autor continua amb el període 
que seguí la tornada de la democràcia després de la mort de Franco, i ofereix un judici 
important en relació amb el desenvolupament més recent del tercer tipus d’identitat. 
Ell vincula aquest gir en el nacionalisme català a la integració d’Espanya dins d’Euro-
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pa, les fronteres establertes de les àrees de parla catalana, la integració de certs polí-
tics catalans a la política nacional espanyola, i els límits situats en allò cultural, més 
que no pas en la classe o en la formació de la identitat nacional. Terradas diu el se-
güent, en relació amb el procés general:

L’individualisme,	el	capitalisme	de	crisi,	l’elitisme,	la	integració	a	la	gestió	de	la	crisi	es-
panyola	i	europea,	i	les	noves	formes	de	darwinisme	social	estan	desplaçant	les	antigues	
formulacions	ètniques	i	corporatives	d’identitat	nacional...	Aquest	tipus	d’identitat,	ba-
sada	en	motius	cívics,	 educatius	 i	 democràtics	 té	un	model	mundial:	 els	Estats	Units	
(Ibíd:	47)

Terradas adverteix, tanmateix, que el tercer tipus de nacionalitat –que és més evi-
dent a les grans àrees urbanes–, no aconseguirà ésser complert, ja que “La identitat 
proposada requereix un Estat per a la seva definició formal i ... sense l’Estat només és 
una formulació parcial del tercer tipus d’identitat” (Ibíd: 9). Aquest perill també és 
percebut per molts nacionalistes catalans contemporanis i és, crec, justificat pels fets 
de la política recent, en els quals el partit de dretes Partido Popular féu intents serio-
sos de diluir la importància de les llengües catalana i basca, així com de l’ensenya-
ment de la història local als programes escolars respectius de Catalunya i del País 
Basc.

A “Catalan National Identity, The Dialects of Past and Present”, Josep R. Llobera 
descriu les ideologies nacionals com la interacció dialèctica del passat amb el present. 
Llobera assenyala que “malgrat que projecten una imatge de continuïtat, els naciona-
lismes estan perforats per les descontinuïtats; malgrat que conjuren la idea d’un cen-
tre ideològic immutable i una perifèria adaptable, de fet tant el centre com la perifèria 
estan constantment redefinits” (1). L’autor també critica la saviesa rebuda –un verita-
ble lloc comú–, que contempla l’Estat-nació com la qüestió natural del món modern, 
i pondera que aquesta concepció és més ficció que realitat. Recull, tot i que en termes 
més forts, l’apunt fet per Walker Connor, que ha estat citat més amunt, segons el qual 
l’Estat-nació és una camàndula de la història europea, ja que molts dels anomenats 
Estat-nació europeus són, de fet, multinacionals. Subratlla una aproximació alterna-
tiva en la qual ell veu la societat com un tot que s’autoconstitueix evolutivament.

En consonància amb la major part dels estudiants de la història catalana i, he d’afe-
gir, amb una de les aportacions principals de Benedict Anderson, Llobera diu que la 
forma moderna de la identitat catalana començà en la darrera meitat del segle xix, el 
període de la ràpida industrialització. Veu el nacionalisme català d’aquest període 
com el resultat de cinc factors:

1.  Un potencial etnonacional fort –pel qual assumeixo que vol dir una història llar-
ga de continuïtat ètnica i, de vegades, política.

2.  L’aparició del nacionalisme romàntic característic del renaixement de la cultura 
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literària catalana, al període conegut com la Renaixença.
3.  El desenvolupament d’una societat burgesa davant de la industrialització.
4. Un Estat central a Madrid, feble i ineficient.
5.  Una església nacional forta a Catalunya –que jo vincularia al creixement del na-

cionalisme català conservador.

Movent-se fins als efectes de la Guerra Civil Espanyola dels anys 30, Llobera asse-
nyala que aquest esdeveniment fou fortament marcat per les concepcions divergents 
de la nació i de l’Estat. Els republicans, tot i que havien rebutjat la independència ca-
talana, sí que veien amb bons ulls una versió especial de l’autonomia, per a Catalunya, 
el País Basc i Galícia. Els nacionalistes –espanyols–, com implica el seu nom, propo-
saren un Estat fortament centralitzat, basat en una ideologia feixista. La història dels 
quaranta anys de franquisme a Catalunya és sobretot la història de la supervivència de 
la identitat catalana, difosa i contreta. Aleshores, al llarg dels anys 50, hi ha la conso-
lidació progressiva d’aquesta identitat, fonamentalment a nivell lingüístic, però tam-
bé amb una dimensió política (Ibíd: 17).

Llobera empra aquesta combinació de factors per bastir una distinció clara entre la 
nació i l’Estat. En un plat de la balança ell hi situa la nació, que reflecteix aspectes tant 
carregats emocionalment –afectivament– com la cultura, la llibertat, el romanticis-
me, el sentiment religiós, i l’individualisme. A l'altre plat, Llobera caracteritza l’Estat, 
en oposició a la nació, com un ens més polític que cultural, més uniforme que divers, 
més compulsiu que lliure, més artificial que orgànic, més racional que romàntic, més 
secular que religiós, més col·lectiu que individualista, i molt més instrumental que no 
pas afectiu. L'autor usa aquest esquema per explicar les diferències entre el gran nom-
bre de població immigrant  que començà a arribar a Catalunya, després de la victòria 
de Franco, i que continua a dia d’avui, i els catalans indígenes. Per als darrers, la ca-
racterística més comuna d’aquests immigrants és que venen de la classe obrera i, al-
menys a l’arribada, no parlen català. Això, diu, crea una situació potencial de conflic-
te. Encara més, tot i que la majoria d’aquests immigrants són al fons de l’escala 
social, porten amb ells la llengua oficial de l’Estat i poden ésser vistos com opressors 
lingüístics. Llobera ofereix la conclusió que, ja que aquestes dues comunitats són 
aquí per quedar-s’hi, el futur depèn de fins a quin punt poden conviure:

Però	la	viabilitat	de	Catalunya	com	a	nació	dependrà,	en	última	instància,	de	l’habilitat	
per	desenvolupar	una	identitat	cultural	i	política	que,	mentre	que	aparentarà	la	preser-
vació	de	l’essència	del	passat,	permetrà	la	possibilitat	d’un	futur	comú	per	tots	els	qui	
viuen	a	Catalunya	(Ibíd:	22).

Em sembla que la noció central d’aquesta esperança per Catalunya rau en el futur 
de la llengua catalana. La Generalitat, de forma intel·ligent, ho ha reconegut des del 
començament de la seva restauració després de la mort de Franco, instituint progra-
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mes a l’escola primària i secundària, així com al món dels negocis, per fer que el cata-
là sigui la llengua principal de la vida pública. La primera llei per mantenir la força del 
català fou aprovada l’any 1978 i fou reforçada i revisada l’any 1997. Fins a quin punt 
aquests esforços tindran èxit, a llarg termini, encara està per veure. Es pot dir, tot i 
això, que l’accent en la llengua és una virtut que s’ha de mantenir, ja que a Catalunya, 
en el seu quefer ordinari, l’idioma és cultura, més que cap relació putativa genètica 
amb un passat català, sovint fictici, que fa que hom sigui català. 

A la llum d’aquests comentaris, crec que és conseqüent acabar aquesta secció ci-
tant l’article de Miquel Strubell i Trueta “Llengua i identitat a Catalunya”, que tracta 
sobre la relació entre la identitat nacional dels immigrants d’origen espanyol, resi-
dents al Principat, i el seu coneixement de la llengua catalana. D’aquesta relació, diu:

La	identificació	dels	immigrants	amb	Catalunya	està	correlacionada	més	amb	la	llargada	
de	la	seva	residència	que	amb	l’edat	d’arribada,	mentre	que	l’habilitat	d’aprendre	i	parlar	
el	català	està	més	 íntimament	relacionada	amb	 l’edat	d’arribada.	Els	fills	 i	filles	d’im-
migrants	d’onze	anys	que	empren	el	català	a	casa,	es	descriuen	com	a	catalans	en	la	
majoria	dels	casos,	igual	que	ho	fan	aquells	que	parlen	bé	el	català,	o	molt	bé.	Aquells	
que	saben	menys	català,	per	una	altra	banda,	tendeixen	en	la	majoria	dels	casos	a	iden-
tificar-se	com	a	espanyols	(91).

Les darreres estadístiques que tinc sobre l’èxit dels programes lingüístics al Princi-
pat, provenen d’un article publicat el maig de 2004 al diari català Avui. Aquest article 
fa referència a l’estudi més recent sobre l’ús del català a les unitats domèstiques. Les 
dades mostren que actualment el 51% dels habitants de Catalunya parlen català a casa 
com a primera llengua. Considerar això una bona notícia, o no, pot ser una qüestió 
d’un vell clixé: el got pot ser mig buit o mig ple.

Formes	simbòliques	diferents	del	llenguatge
Juntament amb un èmfasi fort sobre la llengua estàndard, existeixen activitats simbò-
liques que recolzen el catalanisme. Aquestes s’han desenvolupat al llarg del temps 
per sostenir i encoratjar la cultura catalana, així com per diferenciar-la de la resta de 
la cultura espanyola.

1. Els Segadors
Deixeu-me començar amb l’himne nacional català, els Segadors. Aquesta cançó –es-
crita realment durant la Renaixença catalana de finals del segle xix– celebra una guer-
ra camperola que començà el 1640 i durà fins al 1652, on el Conde de Olivares féu les 
següents recomanacions al rei Felip IV: crear un servei militar a Catalunya, imposar 
diverses taxes, abolir certes parts de lleis regionals que fins llavors havien estat res-
pectades per l’Estat i, finalment, imposar la llei castellana a aquestes regions. Aquests 
canvis havien de ser desenvolupats per donar suport a la guerra entre Espanya i els 
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Habsburg, escomesa que no concernia directament als catalans. La causa immediata 
de la Guerra dels Segadors fou un bany de sang que seguí a la mort d’un pagès. Les 
masses es revoltaren, cremaren un bon nombre d’edificis públics i mataren el Virrei.

Aquesta reacció violenta contra l’Estat, fou una resposta defensiva al que es consi-
deraven injustícies i insults perpetrats pel govern central contra l’autonomia. No és 
certament un exemple d’acció no-violenta per part dels catalans. Cal aclarir, per tant, 
que els catalans mai no han estat no violents, en un sentit absolut. Com ja he apuntat 
abans, a l’Edat Mitjana lluitaren en guerres colonials que escamparen la seva influèn-
cia fins a Sardenya, i fins i tot Atenes estigué sota la seva influència durant un temps. 
Però en el període modern, a partir del segle xix, els catalans restringiren les accions 
violentes a mesures defensives contra la dominació externa. És ben conegut, per 
exemple, que els catalans –malgrat que hi havia seguidors de Franco entre ells–  
lluitaren poderosament amb els seus aliats bascos i altres republicans contra els naci-
onalistes de Franco, durant la Guerra Civil Espanyola, entre 1936 i 1939. 

Per tant, l’himne nacional català, els Segadors, celebra una guerra en la que es 
lluità per protegir la integritat de Catalunya. És prou interessant saber que, en els anys 
60, el futur president de Catalunya Jordi Pujol, animà una audiència, al Palau de la 
Música de Barcelona, a cantar els Segadors com un acte de desafiament contra el go-
vern de Franco. Fou empresonat per aquesta ofensa contra l’Estat espanyol. Clara-
ment, els Segadors no és un crit de guerra, sinó més aviat una expressió simbòlica de 
la resistència catalana a la dominació externa. 

2. La Sardana i la Cobla
La Sardana és, en certa manera, una tradició inventada, en el sentit que s’origina al nord 
del Principat molt abans d’esdevenir un símbol de resistència nacional al govern espanyol. 
La Sardana és una dansa circular executada per qualsevol nombre de participants, acom-
panyats per l’orquestra tradicional popular catalana, la Cobla, composta per diversos ins-
truments, sobretot nasals de llengüeta doble, potser avantpassats de l’oboè modern, així 
com per metalls, i també una flauta petita que és tocada per un músic que també pica el 
ritme en un tambor en miniatura. Malgrat que la Sardana és una dansa en cercle, cada 
participant roman al seu lloc dins el cercle. Hi ha també dues regles per als balladors que 
la interpreten. No es pot refusar l’entrada de ningú i ningú no pot incloure’s al cercle entre 
els membres d’una parella –home i dona– que ja hi siguin. La Sardana és simple en apa-
rença, però té un factor de complicació. En diversos punts, la música canvia sobtadament 
de ritme, accelerant-se considerablement i alentint-se de nou. Quan això passa, els balla-
dors han d’ajustar els seus passos i saltar. Per anticipar els canvis inesperats, almenys un 
dels balladors ha de mantenir el compte exacte de les mesures dins la música, al temps 
que balla, la qual cosa no és tasca fàcil, especialment donat que hi ha diferents composi-
cions sardanístiques, amb diverses formes de comptar. 

Durant bona part del període de Franco, la sardana fou prohibida pel govern nacio-
nal. Aquesta proscripció es relaxà més tard, abans del final del mandat feixista, i la 
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sardana es difongué durant una celebració d’un dels dos sants patrons de Barcelona, on 
tota la secció governamental catalana fou envoltada per un immens cercle de balladors. 
Aquesta marca de la identitat catalana se celebra cada diumenge en la majoria de pobles 
i ciutats. A Barcelona, la dansa s'esdevé cada diumenge, davant de la catedral.

3. Castellers
El jovent de Catalunya gaudeix d’una altra expressió de la identitat nacional, els Caste-
llers. Això implica una construcció molt acrobàtica, però perfectament organitzada, 
d’una torre humana que pot arribar a deu nivells. Aquesta gesta és duta a terme, en ge-
neral, per joves no professionals. Excepte pel suport massiu al fonament de la torre, 
cada nivell varia entre un i cinc individus, que aguanten el següent nivell. Com més alta 
és la torre, i com més persones hi hagi a cada nivell excepte al cim, més pes s’ha de su-
portar des de baix. Per aquesta raó, la torre sempre és coronada per un infant petit –i 
molt valent–, nen o nena que, després d’assolir el cim, baixa ràpidament lliscant darrere 
les esquenes dels altres participants. Les colles castelleres de Catalunya sovint compe-
teixen entre elles. L’objectiu de cada equip és construir la torre més alta, amb la dificul-
tat gimnàstica més espectacular. La darrera depèn de l’alçada de la torre, del nombre 
d’individus a cada pis, així com del tipus de suport que es dóna des de baix. Cada variant 
suposa un tipus de puntuació. Mentre que hi ha hagut una caiguda en la participació 
dels i de les joves en la Sardana, els Castellers són molt populars encara al llarg de les 
diverses àrees de parla catalana, i cada any el nombre de participants augmenta. 

4. Festes nacionals
Hi ha tres festivitats nacionals a Catalunya, que són de principal importància a l’hora 
d’expressar la identitat dins la cultura catalana. Aquestes són la Diada –l’11 de setem-
bre, el dia de Sant Jordi –el sant patró de Catalunya–, i el solstici d’estiu o Sant Joan. 
La Diada celebra la desfeta del 1714, dels catalans a Barcelona, per part de les forces 
combinades dels castellans i dels francesos. Aquesta festivitat, més que centrar-se en 
la derrota per reunir sentiments hostils envers els enemics combinats –igual que la 
festa de Sèrbia que marca la seva derrota a Kosovo per part dels turcs, que portà al 
domini turc–, es fixa en aquesta data per simbolitzar un nou començament per a la 
reconstrucció de la cultura catalana. Sant Jordi és conegut al llarg dels territoris de 
parla catalana com el dia de la rosa i del llibre. Emperò això serà discutit més àmplia-
ment una mica més endavant, igual pel que fa referència al festival de Sant Joan, que 
des de 1955 ha representat el desig català pel reconeixement d'una entitat democràti-
ca separada, així com l’exemple de la llibertat d’expressió. 

5. Cant coral
Aquesta és una part important de la identitat catalana. Fins i tot els pobles petits, com 
Portbou, tenen els seus grups corals. A banda de representar una participació extensa 
en una tradició musical compartida, les corals també serveixen per estimular l’orgull 
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comunitari. El grup coral més famós és l’Orfeó de Barcelona, que està radicat al Palau 
de la Música al centre de la ciutat antiga, el Barri Gòtic. És important assenyalar que el 
Palau de la Música fou dissenyat per Domènech i Montaner, un arquitecte català d’Art 
Nouveau, en un estil conegut com el “modernisme” a Catalunya. El Palau fou decorat 
per Lluís Bru i Eusebi Arnau. És un dels monuments arquitectònics més reeixits de Bar-
celona, potser del món, i ha estat classificat per la UNESCO com a part de les grans 
obres d’art del planeta. També val la pena adonar-se del fet que el Palau fou construït 
com una alternativa econòmica al Liceu, ja existent, el teatre d’òpera elitista i car a la 
Rambla de Barcelona, que va ser construït per acollir els rics de la ciutat. 

6. Futbol Club Barcelona
El club de futbol de Barcelona és una altra part important de la cultura catalana. En 
són propietaris un grup de grans i petits inversors. El seu president és elegit pels ac-
cionistes, fet que fa de l’equip una institució força democràtica. També és àmplia-
ment popular entre els fans a Catalunya, que esperen els campionats cada any, i espe-
cialment les victòries als partits contra l’equip del Reial Madrid. El 2003 un nou 
president, Joan Laporta, prengué possessió del càrrec. La seva primera acció fou de-
manar que tots els membres de l’equip parlessin català. 

7. Les caixes
Els bancs d’estalvi de Catalunya, les caixes, són molt actives en el suport a la cultura al 
Principat. Ofereixen exposicions d’art gratuïtes d’alta qualitat, així com concerts de franc.

8. La Nova Cançó
Cap al final del període de Franco, un grup de joves músics i cantants començà a com-
pondre i a cantar cançons finament velades, dirigides en contra de la dominació fei-
xista. Potser els més coneguts d’aquests artistes són Maria del Mar Bonet, Joan Manu-
el Serrat, Lluís Llach i Raimon. Tots ells i elles encara actuen a dia d’avui, però mentre 
que Serrat encara canta en català, bona part dels seus enregistraments actuals són 
exclusivament en castellà, una decisió que ha fet augmentar la seva popularitat a 
l’Amèrica Llatina. Bonet no ha deixat de cantar en català, però ara s’ha especialitzat en 
música de tota la regió mediterrània. Raimon segueix cantant, tant les seves velles 
cançons protesta com composicions musicals sobre els textos de dos grans poetes 
catalans –el valencià Ausiàs March, que composà la seva obra al segle xv, i Salvador 
Espriu, que visqué del 1913 al 1985. Lluís Llach continua executant cançons mili-
tants, que subratllen principis d’esquerres i la independència catalana. 

9. L’excursionisme
Una característica del nacionalisme català implica la participació activa de la gent de 
tota mena en l’exploració i l’apreciació de la geografia rural de tota la regió del Prin-
cipat. Aquesta continua essent una activitat important. En el context català, però, 
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l’excursionisme no ha d’ésser confós amb l’ideal de l’Alemanya nazi del “Naturvolk”, 
que fou dissenyat per inculcar als joves una sort d’alternativa pagana a les altres reli-
gions, així com l’assumpció dels principis del nazisme. L’objectiu de l’excursionisme 
a Catalunya és guanyar familiaritat amb el territori català i fer conscients els partici-
pants del valor ecològic de la seva terra. De cap manera aquest costum sembla una 
forma agressiva de nacionalisme. 

10. Un símbol clau
Aviat en aquest segle, els seguidors del partit nacionalista de dretes espanyol, el PP, 
adoptaren la imatge del brau com a símbol propi. Sovint hom pot veure ara el brau 
afegit a la bandera nacional espanyola, per consagrar la identificació del partit amb 
una Espanya unida. El 2004, un grup de joves a Catalunya començà a exhibir el seu 
propi símbol de la identitat catalana, en la forma del ruc català, que és realment una 
raça gran i molt forta, creada per la família del president Woodrow Wilson i venuda 
en grans quantitats a Catalunya a començaments del segle xx. Per als catalans 
aquest nou símbol representa la seva resistència tossuda, però no violenta, a la do-
minació.

11. Jocs d’ordinador
Més recentment s’ha generat un moviment per crear jocs d’ordinador en català, amb 
l’objectiu explícit d’encoratjar els més joves a fer servir la llengua. 

12. CAT
A la tardor de 2005, l’associació internacional responsable d’estandarditzar els domi-
nis a Internet, aprovà que la categoria CAT es pogués fer servir a les adreces  que tin-
guessin a veure amb o fossin escrites en català.

Conclusió
Espero que el lector estarà d’acord, amb què el desenvolupament històric del nacio-
nalisme català encaixa, com una mà en un guant, amb l’anàlisi de Benedict Anderson. 
El moviment nacionalista a Catalunya començà –i l'autor citat bé ho subscriuria– a 
principis de la segona meitat del segle xix, com una manifestació de la Renaixença 
catalana, amb la recuperació dels Jocs Florals, un fenomen clarament cultural que 
tenia implicacions polítiques. No fou massa més tard que una nova tradició literària, 
amb un seguit de publicacions en una forma força estandarditzada del català, portà al 
reconeixement d’una forta identitat cultural. Aquesta tradició continua avui. Un gran 
nombre d’editors catalans produeixen una àmplia varietat de llibres en la llengua, 
incloent prosa en ficció així com poesia, clàssics, obres modernes, a més d’un gran 
ventall de traduccions. A finals del segle xix, a més dels llibres, aparegueren tot un 
seguit de revistes, algunes de les quals tenien una inclinació política –en certa manera 
temperada, però, pel seu estil humorístic. 
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Tal com reclamen Benedict Anderson i altres, el nacionalisme català també pot ser 
caracteritzat com a resposta a la industrialització, que començà de debò al mateix 
període. Per una altra banda, només quan el segle xix era a punt d’acabar-se, una 
potent força política aparegué l’any 1892, amb la creació de la Unió Catalanista. Per 
primer cop, un seguit de grups diversos s’unien en un autèntic moviment nacional. La 
primera victòria política catalanista arribà poc més tard, el 1901, quan la Unió Regio-
nalista es fusionà amb el Centre Nacional Català. Aquesta nova força obtingué una 
victòria abassegadora a les eleccions regionals el mateix any. Tots els candidats a la 
presidència de les quatre diputacions –regions amb què es dividí Catalunya per part 
del govern central a Madrid, per poder controlar millor el territori– foren elegits. I no 
fou fins al 1914 que es formà la Mancomunitat, per superar la separació de Catalunya 
en entitats polítiques dividides. Aquesta unitat no durà gaire, ja que fou abolida el 
1925 pel dictador espanyol Primo de Rivera. El manteniment de les regions separades 
del Principat continua, al moment de la present escriptura, i és un tema de discussió 
entre el govern català i Madrid. El govern autònom de Catalunya està preparant una 
nova divisió territorial, les “vegueries”, per reemplaçar les quatre diputacions de Llei-
da, Girona, Barcelona i Tarragona, amb set divisions político-geogràfiques més lògi-
ques. 

Finalment, és important recordar que, com apunta Anderson, i molts altres es ne-
guen a admetre, el nacionalisme i el racisme no són part del mateix procés, malgrat 
que poden esdevenir-se alhora i en el mateix context. Altra vegada, Catalunya repre-
senta un cas clar en el qual el racisme no juga un rol en les aspiracions nacionals de la 
gent catalana. No vull dir amb això que no hi hagi racistes entre els nacionalistes ca-
talans –n’he conegut alguns–, però el catalanisme com a moviment ha emfasitzat 
generalment l’assimilació dels immigrants a la cultura catalana.


