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Ja sabeu el que deia –o, per
ser més exactes, el que va
deixar escrit a la primera
frase de la seva novel·la Anna
Karènina– l’escriptor Lev
Tolstoi: totes les famílies
felices s’assemblen, però cada
família desgraciada ho és a la
seva manera. I és d’imaginar
que, per moltes diferències
que puguem trobar entre el
caràcter eslau i el caràcter
mediterrani, el que val per a
les famílies russes val també
per a les catalanes. Ara bé: la
família que Jordi Casanovas
ha triat per tancar amb un
bon dinar de festa major
la trilogia que ha dedicat al
tema de la identitat catalana,
i que ha vingut a coincidir
en el temps amb el moment
històric en què l’esmentada
identitat està en boca de
tothom, cal definir-la com a
família feliç o com a família
desgraciada?
Doncs, i com els passa una

mica a tantes altres famílies,
cal dir que tot va a tempora-
des. Durant molt de temps,
aquest grup familiar ha fun-
cionat com una veritable
pinya; només cal observar
per comprovar-ho les alegres

fotografies que s’ha fet al
voltant de la taula any rere
any. Però a nosaltres ens ha
tocat conèixer-lo en hores
baixes; en aquell moment
en què la pinya ja s’ha obert
massa i els pinyons comen-
cen a mostrar interessos
personals que potser no
coincideixen amb els inte-
ressos dels altres pinyons.

El raïm de la ira

Recordeu que tot va comen-

JORDI CASANOVAS POSA PUNT FINAL A LA SEVA TRILOGIA SOBRE LA IDENTITAT CATALANA

CONVIDANT-NOS A UNMOGUT DINAR FAMILIAR QUE TÉ LLOC A LA SEVA VILAFRANCA NATAL

Au, família, tothom a taula,
que es refreden els canelons!

davant de tanta responsabili-
tat. Ja en aquelles dues obres,
la família estava tota l’estona
present. Però, per assolir el
protagonisme absolut, li ha
calgut esperar fins aquest
lliurament final que Casano-
vas va estrenar precisament a
Vilafranca del Penedès al mes
de febrer passat.
Com diu l’autor (que ara

mateix està ficat en la feinada
de donar forma a una obra
sobre Jordi Pujol, patriarca
d’una altra família singular
ben catalana), la història
que ens ve a explicar aquí és
alhora una història única i
una història comuna: més
o menys tothom n’ha pogut
viure alguna de semblant
sense sortir de casa seva. I
com que està protagonitzada
per una família catalana pels
quatre costats, és una història
que potser ens pot servir per
reconèixer-hi una mica certs
trets del que som i del que
pensem com a país. “Ara més
que mai –afirma Casanovas–
em fa falta fer-me preguntes
sobre la nostra identitat,
personal, familiar i col·lecti-
va”. I si compartiu la mateixa
inquietud, potser trobareu
alguna resposta al llarg
d’aquest dinar en família en
què, com que som al Penedès,
una disputa sobre vinyes
juga un paper determinant,
encara que això no sigui,
exactament,Nissaga de poder.
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Generalitat amb possibilitats
d’obtenir majoria absoluta;
aquell que protagonitzava Pà-
tria, i que acabava fugint ca-
mes ajudeu-me cap al Pirineu

Casanovas situa la llarga taula familiar entre dues grades d’espectadors. FOTO: ALBERT ALEMANY

çar ambUna història catala-
na, aquell primer lliurament
de la trilogia que Casanovas
va concebre a la manera d’un
western fronterer i nòma-
da amb molta especulació
immobiliària pel mig i un cert
alè èpic. A continuació, vam
tenir l’oportunitat de conèi-
xer (i d’això han passat ja
tres anys; Casanovas s’estava
avançant a la història) el pri-
mer candidat independen-
tista a la presidència de la


