
La lliçó que ens 
faltava aprendre

L a història contemporània, i 
especialment allò que s’anomena 
història del present, no forma 
part dels coneixements més ben 

assimilats per la majoria de la població. 
Perquè a casa nostra encara no s’ha 
eradicat aquell mal costum educatiu 
d’acabar el curs sense completar el 
temari: les lliçons de moltes generacions 
amb prou feines arriben a les 
revolucions francesa o russa, 
a les guerres mundials o a la 
guerra civil. I perquè en els 
programes d’ensenyament 
secundari i en el substrat 
cultural de la societat 
encara perviu un relat amb massa llast 
franquista, poc actualitzat d’acord amb 
una historiografia acadèmica avançada.

VAL MÉS TARD QUE MAI

El professor Fernando Hernández tracta 
de resoldre tot això en un llibre que es 
publicita com un “antimanual” d’història 
d’Espanya al segle XX per a la primera 
generació del XXI. I que invoca el segle 
curt d’Eric Hobsbawm intentant adaptar-

SEGLE XX Un manual divulgatiu posa al dia el relat històric 
de l’Espanya contemporània per a la generació del segle XXI

HI HA DITES populars que formen 
part indestriable de la nostra 
llengua. Sabem què vol dir posar 
el dit a la nafra o tenir el ball 
de Sant Vito. Però d’on vénen 
aquestes expressions? Aquest 
llibre recull l’origen i el significat de 
100 dites populars. Un relat farcit 
de curiositats que a la vegada 
funciona molt bé com a llibre 
d’història popular. Sabíeu, per 
exemple, que donar gat per llebre 
remet a la pràctica fraudulenta de 
certes fondes antigues?

DURANT LA SEGONA Guerra 
Mundial, l’espionatge va tenir un 
paper clau. Mentre els tancs i els 
bombarders lluitaven al front, a 
l’ombra treien fum els sistemes 
d’encriptació i els missatges 
codificats. El periodista i expert 
en Segona Guerra Mundial 
Max Hastings treu a la llum 
en un volum de gairebé 800 
pàgines les principals missions 
d’intel·ligència, els codis i 
tecnologia usats i els espies més 
destacats, com Joan Pujol, Garbo.
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ne el relat (i també l’essència de Josep 
Fontana a El futuro es un país extraño) 
al marc espanyol. Obviant un títol que 
no s’entén fins que al final apareix la cita 
de Manuel Vázquez Montalbán que el 
justifica, el resultat és útil, funcional i prou 
entenedor. Però, malgrat els complements 
de codi QR que incorpora, no deixa de ser 
un manual clàssic, un llibre de text que 

arriba a deshora. Presta poca 
atenció a Catalunya i a realitats 
o episodis clau per a Espanya. 
Se centra més a desmuntar 
el relat heretat, a la contra, 
que a construir en positiu 
una història d’Espanya des 

d’un present que ja no vol manuals, sinó 
interacció de xarxes socials. 
Però millor tard que mai. I 
molt millor això que res.  S  
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