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“Josep Fontana va ser 
sempre brutalment jove”

emocionat Paco Trasmonte, va re-
cordar l’historiador com algú que 
d’entrada semblava “molt crític i 
pessimista” però que després ente-
nies que aquell seu rigor i exigència 
li servien per a un “grandíssim opti-
misme de la voluntat”. El to de l’ac-
te, seriós i contingut –potser a Fon-
tana li hauria plagut algun toc de 
murrieria crítica–, va convertir-se 
en una reivindicació col·lectiva de la 
potència intel·lectual i cívica, carre-
gada d’esperit rebel, del que segons 
Domènech cal considerar com “el 
principal historiador de Catalunya 
i d’Espanya” de la segona meitat del 
segle XX i el tombant del XXI, “a 
més d’un referent inqüestionable” 
a escala europea i mundial. 

Traduït a 12 idiomes, ara mateix 
dos títols seus, La formació d’una 
identitat i El siglo de la revolución, 
s’estan traduint al xinès, tal com va 
fer constar l’editora de Crítica Car-
me Esteban, que va glossar Fontana 
com a “ànima” d’aquest segell, a tra-
vés del qual va incorporar en caste-
llà autors com Thompson i Hobs-
bawm, entre molts d’altres.  

Els catedràtics Pedro Ruiz i Jau-
me Torras van fer un repàs sumari a 
la seva fecunda carrera en quatre 
universitats –UB, UAB, UV i UPF– 
i la seva producció, que provocava 
“desconcert per la seva falta de res-
pecte per les fronteres temàtiques” 
i admiració pel domini de la biblio-
grafia, la meticulositat en l’accés a la 
documentació i la qualitat de l’es-
criptura. Incòmode i irreverent, des 
d’un compromís que mai no va tra-
ir el seu rigor i un rigor que mai no 
va privar-lo del compromís, Fonta-

na va aconseguir guanyar-se tota la 
vida l’admiració dels seus milers 
d’alumnes i l’estima i el respecte 
dels col·legues, i va aconseguir tras-
passar els cercles acadèmics fins a 
convertir-se, tal com va dir el tinent 
d’alcalde Gerardo Pisarello, en un 
referent “intel·lectual i moral” per a 
la societat catalana. Ahir també van 
recordar-lo Mercè Renom i Anna 
Soler, en una vetllada en què la veu 
literària la van posar Carles Riba i 
Bertolt Brecht dits per l’actriu An-
na Barrachina.e

Josep Fontana, 
el protagonista 
absent ahir en 
l’homenatge 
que se li va fer 
al Tinell.  
CRISTINA CALDERER

Barcelona homenatja el civisme, el rigor i 
la rebel·lia del desaparegut historiador

HISTÒRIA

Un brillant exercici de 
participació

A Les coses excepcionals una mena 
de rondallaire explica la seva història 
des que tenia sis anys. Un nen que 
s’enfronta al drama familiar d’una 
mare depressiva que ha intentat su-
ïcidar-se. I ho fa amb la imaginació. 
I la seva el porta a començar una llis-
ta de coses que considera excepcio-
nals, aquelles que fan bona la vida, 
aquelles amb les quals voldria que la 
seva mare recuperés les ganes de viu-
re. Una llista que anirà creixent amb 
el pas dels anys, des d’un gelat o una 
pel·lícula de kung-fu d’infantesa fins 
a les pel·lícules de Star Wars d’ado-

lescent, passant pel bigoti de 
Freddie Mercury o per 

un sentiment amorós 
d’adult. 

El més excepcio-
nal és la manera 
com se’ns explica la 
història. Una forma 

dramàtica que im-
plica l’espectador fins 

a convertir-lo en pare, 
mestre, psicòleg o amant. 

Pau Roca assumeix amb total 
autoritat el repte de conductor 
d’aquest joc amb no pocs desafia-
ments, perquè a la lletra fixada s’hi 
afegeix la necessària improvisació 
que ofereix el joc. Proper, natural i 
deliciosament juganer, aconsegueix 
establir una fantàstica empatia amb 
els espectadors. No us la perdeu.e

TEATRE

‘Les coses excepcionals’ CLUB CAPITOL  

La productora Sixto Paz, 
nascuda el 2013 i habitu-
al de les sales alternatives, 
fa el salt a un escenari co-
mercial de primera com el 

Capitol amb Les coses excepcionals, 
una original peça del britànic Dun-
can MacMillan (de qui van 
produir aquell èxit anome-
nat Pulmons el 2014) 
que s’ha preestrenat a 
la Sala Planeta de Gi-
rona dins el festival 
Temporada Alta. 

L’anècdota de la 
funció té un fons dra-
màtic que no la dife-
rencia d’altres obres, pe-
rò sí que és força diferent 
l’estructura, la manera com 
l’autor estableix la relació amb els 
espectadors, gairebé obligats a ser 
part de la funció. Així mateix, l’obra 
desprèn un entranyable –segura-
ment ingenu– positivisme davant 
l’adversitat i entona un bell cant 
d’amor del protagonista cap a la se-
va mare. 

Crítica
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Crònica

Ho va dir ahir l’exlíder 
dels comuns, Xavier 
Domènech: “Josep 
Fontana va ser sempre 
brutalment jove, cosa 

que té molt mèrit en un autor d’una 
obra i trajectòria tan extenses”. Va 
ser la manera de referir-se a la capa-
citat del mestre d’historiadors de 
mantenir-se sempre al dia, de re-
pensar-se en cada obra, de no per-
dre mai la curiositat intel·lectual ni 
l’esperit combatiu. Així era el Fon-
tana que ahir van recordar deixe-
bles i amics en un acte al Saló del Ti-
nell que va servir per entregar-li la 
Medalla d’Or de Barcelona que no 
va poder rebre en vida: li va ser con-
cedida al juliol, poc abans del seu de-
cés, a finals d’agost. 

L’alcaldessa Ada Colau, que va 
obrir l’acte i el va tancar donant la 
medalla al company de Fontana, un 
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Una obra pòstuma 
contra el capitalisme
Capitalisme i democràcia 1756-
1848. Com va començar aquest 
engany és l’obra que va deixar 
enllestida Josep Fontana abans 
de morir i que a la primavera 
publicaran Edicions 62 (en cata-
là) i Crítica (en castellà).  Fonta-
na va tancar la seva trajectòria 
amb un tema que sempre el va 
preocupar, la desigualtat: “Vi-
vim en un món en què la majoria 
d’estats són democràcies parla-
mentàries basades en Constitu-
cions que garanteixen els drets i 
les llibertats de tots els ciuta-
dans, però on els governs elegits 
es cuiden sobretot d’afavorir els 
interessos econòmics de les 
grans empreses i dels més rics”.


