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Montserrat Carulla (aquí a El ¡ardí deis cinc arbres) estén la seva vida en unes franques i directes memóries. 
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CARTES DE LLUNY 
1 DE PROP 
Jordi Borja 
L'Averiç 
173 pgines. 13 euros 

I a política catalana Li 
temps que navega, hi ha 
qui diu que cap a Itaca, 

ami) una brúixola imantada. 
L'imprevist 15-M del 2011, el sor-
prenent 11-S del 2012 i les mes-
perades darreres eleeeions 
—amb la desfita de PSC i CiU i la 
mee rta fugida e nd avan t d'Art ur 
Mas amb EEC - són punts de no 
retorn duna situació que fa 
anys que evoluciona sense con-
trol per a ma.ior desorientació 
de les esquerres. Aixó és així des 
que l'exasperant reforma dun 
Estatut sentenciat a Espanya i el 
fiasco deIs tripartits a Catalunya 
van impedir  forjar una hegemo-
nia política alternativa al p qiolis-
me caduc i una cultura demo-
crLitica que renovs la de la 
Transició. 

En un context de crisi eco-
nómica i política globals, i 
q uan la so cia Id emoc r'icia ha 
desaparegut (en combat?) da-
van t d 'un nc olibe ra lis me queja 
se sabia trio ¡u km t (pe ró no 
tant!) abans de la caiguda del 
comunisme, és evident que la 
desorientació de l'esquerra no 
s exclusiva de Catalunya. Ni 

d'Espanya. 110 han copsat b, 
nonu s centran t-nos en el s dar-
rers temps, l'historiador .Josep 
Fontana a El futuro es un país  

extraño (Pasado & Presente) i 
el filbsof .Josep Rainoneda a La 
izquierda necesaria (RIJA). Peró 
el cas ca ta Li té singu 1 ari ta ts. 
Les aborda clarame n t Xavier Vi-
dal-Folch a ¿Catalunya indepen-
diente? (Catarata), un assaig pe-
riodístic d'urgncia i de peda-
gógica introducció histórica di-
rigit als progres espanyols. Els 
que quedin. 

Peró les rellexions sobre polí-
tica catalana no es llegei,xen b 
sense les lents bifocals que són 
les Caries de lluny i de prop 
(L'Avenç), del velI talp deIs movi-
Inents socials urbans .Jordi Bor-
la. Desprs d'un esclaridor pró-
leg de la s eva parel la i antro-
póloga Dolors Comas, l'urbanis-
ta hi aboca un mun t d "incerte-
ses i propostes de reconstrucció 
democrmtica" en cinc cartes des 
de Londres i tres des de Catalu-
nya escrites entre octubre del 
2012 i abril del 2013. 

A priori, el valor de l'assaig és 
la d is tLmncia ainb q u Borja vi u la 
convulsió catalana. El seu relat 
impressionista, a voltes caótic i 
pot ic (Brecht, E aiinon), podria 
acolorii-  l'in forne de Vid al-
Folch. Peró al final, amb idees i 
pre\'isio!'arriscides com s'es-
cau als cani sciolti (que és coni 
Gi-amsci va batelar cls intellec-
tua Is iebe Is), el nus intel-es san 
de Borja són cls seus apunts de 
pi-oxilni tat. Pei la rica mil-ada 
d' un "animal polí tic" (Comas 
dixit) que ha pasturat pci PS UC i 
Bandera Roja; l'eurocoinunisme 
i el mal-aga 1 lisme; el Maig Iran- 
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Jordi Boria apunta en el seu assaig que el cas de Catalunya pot precipitar 
la crisi del regim polític espanyol. 1 MARCELLÍ SÁENZ 

cs i l'Anirica Llatina, 5Cfl5C dci-
xar Barcelona, i que ataca cis 
chiens de garde (que és com Paul 
Nizan va definir cis intel lee-
tuals del poder). 

Amb les seves rehlexions so-
bre Catalunya ("pot precipitar la 
crisi del rgin1 polític espanyol"), 
l'ind ependen t is mc ("transversal 
peró finsara hegemonitzat políti-
cament per les dretes") i les es-
quel-1-es ("són minoi-itLml-ies i te-
nc n el repte d'ai-ticu Ial--se amb 
una esquerra social que en gran 
part desconfia deIs partits"), Bor-
la pensa en veu alta la desoli-
clitació de molts 5Cfl5C perdre 
un tiord 115 enllLm de l'Estat pro-
pi: "No podem considerar que 
1' únic oble ct i u importan t ara és 
la independóncia". Molt dur amb 
el PSC i LEC, aposta per un pro-
cls constituent d'hegemonia 

Jordi Borja proposa 
aplegar moviments 
socials, ICV-EUiA ¡ la 
CUP amb socialistes ¡ 
republicans d'esquerres 

gramsciana (no incompatible pe-
ró tampoc ili umina t PC r la regla 
benedictina) i proposa un nou 
sub.jecte polític que aplegui mo-
ilnents socials, lC\'-EUiA i la 

CUP amb socialistes i republi-
cans d'esquerres. 

Borla diu que l'oportunitat 
histórica lii cs; les gal-anties d'-
xit, no. 'I'ampoc les té el velI talp 
(le Marx, que soscava el sistema 
sota te rra pero tal-d o d' hora ha 
(le treure el cap. 1 aleshores, 
cure-hi de Iluny i de prop pot-

ser no ci situara a les envistes 
d 'Itaca, peró el pot al udar a lixal-
un altre destí: icmria. 

LLIB RES 

Catalunya, de lluny i de prop 
Marc Andreu 

Ánima d'actriu 
Francesc Foguet i Boreu 

EL RECORD ÉS UN PONT 
AL PASSAT 
Montserrat Camila 
Ara Lhbres 
184 pigines. 17,95 euros 

M alaul-adalnen t, el tea-
tre cataki disposa de 
molt poques memories 

escrites peis actors o les actrius 
ms destacats. Ni Enrie Borras, 
ni Margarida Xirgu, per exem-
pie, van deixai--ne ni una rat 1 la. 
Mcs i-ecentme nt, amb la col labo-
ració de Marcos Ordóñez, Núria 
Espeit sí que smi alanyat a publi-
carla seva autobiogralia sui gene-
ns. Segons sembla, es un gnere 
que no acaba d'atreure cis intr-
prets, preocupats com estan pci 
dia a día deis escenaris i per com 
n'cs d'efímer el seu art. Afortuna-
d amen t, l'ac tri u Montserrat Ca-
rul la (Barcelona, 1930), amb una 
llai-ga i sólida trajectória en el 
món de l'espectacle, ha decidit 

en plena senectut esponero-
5 a de Ici-  memoria i ti-açai-  un 
pont cap al passat. 

Les memóries de Cartilla en-
cai,xen pe tites peces de l'immens 
mosaic del passat personal i col-
lee ti u que Ii ha tocat de vi ure. Ili 
emprcn una evocació, plena de  

teiidresa, que tria, de la vida, 
aquelis records insistents o te-
naços, siguin alegres o doloro-
sos, que s'imposen irrevocable-
men t a l'hoi-a de fel-  ba lanç. No 
és una recuperació exhaustiva 
del passat, ni una biografía gre-
¡nial, sinó una selecció deis 1110-

men ts que han que dat gi-ava ts, 
de manera indeleble, en la 
Inelnoria. 

Nasc uda en una llar humi 1, 
en una casa 5Cfl5C llibres, Carti-
lla no ho tingué gens Lici 1 per 
lír-se camí. Entre les estampes 
del record, destaquen les colpido-
res vivncies o cis testimollis 
commovedors de la duríssinni 
repressió franquista i de la pe-
núria i la grisor de la postguerra. 
Altres peces del mosaic de la 
Inelnoria, que prenen extensi-
0115 mes o menys breus, tenen 
un caire mes impressionista, 
mcs personal o anecdotic, sobre-
tot en evocareis an,vs agredolços 
de la in km tesa i l'adolescncia. 
En tot cas, l'expressió llanca i di-
recta de Cartilla atoi-ga als re-
cords una continguda nostalgia, 
una delicada ca lidesa humana, 
un testimoniatge moral. 

Tal cm relata Cartilla, la se-
va iniciació en el món del tea tle 
a l'escola bu ms aviat passatge- 

la pelqu fóu ¡noltes nuirrades 
abans de dedicar-s'hi probcssio-
nalment. Algunes experióncies 
precoces en l'escena del Parallel 
talnpoc 110 la predestinaven a 
ser una gran act ii u. Així i tot, la 
passió per la lectura, la poesía o 
cis films, i les primeres leines a 
la radio o al cinema ap un taven 
cap a una vocació inevitable. A la 
fi, desprs de superar problemes 
lamiliars i vetos professionals 
d'índole diversa, l'mnima d'acti-iu 
que Cartilla covava dintre pogue 
fer-se realitat. Entre cis episodis 

teatrais sobresurten el coneixe-
ment de .Josep Maria de Sagarra 
i la reivindicació deIs teatres per-
duts i deIs actors oblidats. 

Un altre deis aspectes que 
ahora en cis records de Cartilla 
s la presa de conscincia sobre 

la situació de repressió del rgim 
franquista env eis la 1 lengua i la 
cultura catalanes i, en especial, 
sobre la ¡nisria patida per la 
classe treballadora en qu va 
crixer. 1 tambc la defensa del 
compromís social de la piofissió 
d'actriu i, políticament, les fer- 

11105 conviccions independentis-
tes que profi.ssa. Cartilla 110 Li 
trampes: no s'autoconstrueix 
una imatge complaen t, sinó que 
deixa que cis records, mes do-
iços o mes agres, dictin el relat 
del periple vital. Les seves 
memories en5 OICICiXCn, així, ci 
ves sant ín t im i en ti-anyable 
duna persona de carmcter, vulne-
rable il 1 uitad ora al 1101-a. Una do-
na sensible, te naç i admirable 
que enten la vida cm un pbsit 
de "coneixements, sensacions, 
anlistats i experi11cies". 
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