Catalanistes
i conservadors
EL C E R C L E [VESTUDIS Histories i

Socials de Girona ha Jedicat el
se» dotie "Quiidern» a analinar
el catiilanisme conservador des de
l'opcic;! d'alíjiins deis iiiés repiitats
especialistas en política catalana
contemporania: Borja de Riquer,
Pere Aiifjuera, Antonio Francisco
Canales, Josep Clara, Ángel
Jiméne:, Martí Marín, Conxita
Mir, Joan Piiiíjhert, Pep Vila i
Francesc Vilanova,

DlVERStJS AUTORS.
El aiíaiiimmc ainsLTiviíW.
QuüJcms i!el Certif. CLTCIC d'Estinlis
Histories i Socials. Girona, 1996.292 p.

Les seves coMaboraciüns
han assegurat, a mes de la qualitat
del producce resultanc, tant la
cobertura d'iina temática ampia i
diferenciada com la riquesa de
matisos que aporten les difereiits
interpretacions d'im mateix fenomen o la varietat d'entocaments
metodolíigics derivada de la propia trajectoria deis aiitors. Sense
que aquesta classiticació prctengui

atorgar una sola etiqueta ais trehalls que conté, en el llibre hom
pot trobar esbossos biografíes,
com el dedicar a "Narcís de
Carreras i la participació de catalans en el govern franquista» o el
centrat en «Els regionalistes
davanc la II República; El cas particular de Ramón d'Abadal";
aproximacions a la historia i la
teoría política i institucional,
exemplilicades en les «Polemiques sobre la llengua, els símbols i
la política catalana a la Girona de
la Restauració", en la punyent
qücstió de si "Existí un cacalanisme franquista!», en les relacions
entre «Catalanisme i integrisme»
o en el paradoxa! proleg de Borja
de Riquer, "Modernitat i pluralitat, dos elements básics per entendre el catalanisme^; tractaments
locáis que clarifiquen fets i teories

d'abast general, com és el cas deis
estiidis sobre -Els inicis del catalanisme guixolenc. El Centre
Cátala {1901-1904)", «El catalanisme conservador a Lleida:
balaní; d'un trajéete» o, fins i toe,
sobre «El primer catalanisme polític a Girona, El Centre Catalanista (1894-1899)», o comparacions
a gran escala entre dos mares
geografics d'evolució nacionalista
albora similar i diversa com Catalunya i el País Base.

Montserrat Jiménez Sureda

Un gamhiá
a Catalunya
PAU LANAO I CARME VINYOLES,

periodistes gironins, van publicar
a Prt'senciíi durant dinoii setmanes, entre octubre del 9Í i mar^
del 94, una serie anomenada
•'Raija humana», on repassaven
les vicissituds quotidianes deis
diferents immigrants que viiien a
casa nostra.
Des de liavors, la qiiestió de
la immigració ha passat a formar
part deis seus interessos personáis i
protessionals.

niAO, Alinu; LANAO, Pan;
VINYOLES.Carnn;.
Nhita (tiiiKiíii. Histi'iriíi d'un viatge.
GRAMC. Girdiia, 1996. 144 ríifíines.
Fotiii^ralics Je P. Laiiiii) i C. Vinyoles.
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Aliou Diao. scnegalés d'étnia
fulbe, immigrant de fa uns quants
anys a Catalunya i resident a Salt,
és en aquests moments direett^r
técnie deis GRAMC (Grups de
Recerca i Actiiació sobre Minories Culturáis i treballadors
estrangers) i un activista contra el
racisme i a favor de la intercukuralitat.

Nhita inmola forma part de
la idea deis GRAMC de posar a
Pabast deis ciiitadans de Catalunya eines de reflexió sobre el
fet migratori i les soeietats multiculturals.
És un
llibre
seniill,
exceMentment editar, que consta
de dues parts ben diferenciades
(fins i tot pcl color del paper), tot
i que profundamcnt imbricades, i
profusament íMustrades.
La primera és una mena de
relat, entre novel lesc i periodístic,
que explica les peripécies del gamhiá d'etnia mandinga Keba Dampba a través del seu viatge d'África
a Catalunya.
Es tracta de posar al descobert la vessant humana i política
de la immigració, una realitat tan
rica com dcsconeguda per la majoria deis catalans.

En la segona part, Aliou
Diao reflexiona sobre la colonit:ació económica i mental generada
a África per "l'home blanc» i la
erisi d'identitat consegiient. I
també sobre una altra crisi d'identitat: la que viuen els filis deis africans nascuts a casa nostra.
El llibre que presentem
afronta la qiiestió de les migracions des d'una perspectiva volgudament positiva i desdramatiliadora, i acaba d'una lorma tan realista com esperani^ada: "Els nens
son els auténtics protagonistas de
la societar intercultural que ja
s'está ereant», afirma Aliou Diao.
No US el perdeu: rots els catalans "autüctons- hi aprendrem
alguna cosa de la Catalunya
actúa!.
Xavier Besalú
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