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Sí, Espanya ha estimat Catalu-
nya... a la seva manera. El
moment de més proximitat

de la intel·lectualitat castellana
cap a la cultura catalana ha estat
quan anaven mal dades per a tots,
amb les dictadures. Després, els
bons propòsits sempre han anat
quedant aparcats. Ortega y Gasset,
durant la Segona República, es va
situar tan lluny del federalisme
com la Constitució del 1978. De fet,
com recorda Albert Balcells a Ca-
taluña ante España (ed. Milenio), a
més de la famosa conllevancia, el
cafè per a tothom també podria ser
un invent seu: Ortega creia que si
s’establia “una organización de Es-
paña en regiones, España no se en-
frentará a dos o tres regiones rebel-
des, sino que las regiones se enfren-
tarán las unas con las otras, de es-
ta manera podrá alzarse sobre sus
diferencias, majestuoso, el Poder
nacional, integral, estatal y único
soberano”.

Va ser Azaña qui va jugar fort
a favor de l’Estatut català, tot i
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que retallat. Azaña, a més de po-
lític, també tenia un pensament
propi i consistent. Aquell amic de
Catalunya, però, durant la Guer-
ra Civil va girar-se en contra fins
al punt que al seu dietari, el 29 de
juliol del 1937, escrivia aquella
bestial i lapidària frase que darre-
rament ha fet seva Gregorio Pe-
ces-Barba: “Una persona de mi co-
nocimiento asegura que es una ley

de la historia de España la necesi-
dad de bombardear Barcelona ca-
da cincuenta años. El sistema de
Felip V era injusto y duro, pero
sólido y cómodo”.

Amb el franquisme, a poc a poc
es van tornar a refer els ponts. Un
dels que va arribar més enllà va ser
paradoxalment el falangista des-
enganyat Dionisio Ridruejo i al-
guns dels seus col·laboradors, com
ara Pedro Laín Entralgo i Antonio

Tovar. El 1971, Ridruejo fins i tot
acceptava que l’Estatut del 1932
havia quedat curt i que, si un dia
els catalans es volien separar, en-
cara que no li agradés –es decla-
rava federalista–, ho acceptaria.

Altres, com Vicente Aleixandre,
eren més previnguts. El 1946 ja ho
veia així: en un futur “los catala-
nes no se contentarán con que pue-
dan publicar unos libros en cata-

lán, lo que es entera-
mente justo, sino que en
una nueva etapa, cuan-
do llegue la democracia,
querrán que toda la en-

señanza en Cataluña se dé en cata-
lán y el castellano quede completa-
mente desplazado”. Els sona?

Acabem millor. Ara que tenim
un director de la RAE, José Manu-
el Blecua, que defensa la immer-
sió, val la pena recordar-ne un al-
tre, Rafael Lapesa, que el 1965
afirmava que s’haurien de crear
càtedres de català a totes les uni-
versitats espanyoles. Llàstima que
ningú no li ha fet mai cas.✒

La dona que
estimava amb
tota l’ànima

EL SECRET
DE...
MARTA
PESSAR-
RODONA

Assassinat
dels amants
del veïnat

RAFAEL LAPESA, DIRECTOR DE
LA RAE, EL 1965 VOLIA QUE ES
FESSIN CÀTEDRES DE CATALÀ

Espanya ha
estimat
Catalunya (i 2)

Al conte La revolució, del
recull de relats breus
(Quasi) tots els contes, pu-

blicat per Amsterdam, Marta
Pessarrodona amaga un trauma
d’infantesa: quan la mort s’apa-
reix amb el rostre d’algú conegut.

Amb 5 anys d’edat, Pessarro-
dona va sentir de la seva tieta la

història de dos amants veïns d’ella que un policia
va matar presumptament per gelosia. La tieta de
l’escriptora va atendre la vigília abans de l’enter-
rament de la dona morta però just abans que fos el
seu torn per veure el mort, van tancar el taüt.
Aquesta innòcua anècdota va trasbalsar l’alesho-
res petita Marta Pessarrodona fins a l’extrem
d’arribar a casa amb un atac de nervis que va obli-
gar els seus pares a sotmetre-la a una dutxa fre-
da. El trauma es va fer més gran quan una veïna de
la família Pessarrodona es va endur la Marta a
veure un vell del mateix barri que havia mort. La
senyora va obligar la nena a besar el cadàver. Pes-
sarrodona va acabar de quedar marcada. L’escrip-
tora utilitza aquells fets i les seves pors per tras-
lladar a La revolució un retrat amb esperit crític
del fanatisme polític i de la violència just quan es-
clata la Guerra Civil. El marit de la dona morta
apareix al conte com “un home una mica idiota”
que es convenç que la mort de la seva muller, una
senyora burgesa, en mans d’un policia és la pro-
va que es torna als conflictes guerracivilistes del
1936, quan les faccions descontrolades d’esquer-
ra executaven representants de les classes benes-
tants i conservadores.✒CRISTIAN SEGURA

Edward Hopper és el clàssic de les portades de
llibres. Els seus personatges emanen un es-
tat d’ànim prou ambigu perquè el lector hi

pugui abocar les sensacions que li hagi despertat
la història, siguin quines siguin.

Viena ha escollit el quadre Automat per il·lus-
trar A Grand Central Station em vaig asseure i vaig
plorar. És una tela del 1927 que protagonitza una
dona solitària, amb la mirada baixa i un guant en-
cara a la mà. El títol fa referència als bars nord-
americans on el client s’autoserveix a les màquines
de vending. El reflex dels llums a l’exterior ens fa
adonar que la paret no és opaca, sinó que es trac-
ta d’un vidre que dóna a una foscor opressiva, on no
hi passa cap transeünt. Entre tots aquests símbols
de solitud, destaca que la brillantor més evident de
la tela sigui la de les cames creuades de la noia: pu-
ra sensualitat. No costa gaire d’identificar, doncs,
aquesta figura amb la protagonista de la novel·la,
que no és altra que la
mateixa autora, Eliza-
beth Smart, amant
–en secret, perquè ell
estava casat– del poe-
ta George Marker.
El llibre és un monu-
ment a l’amor absolut,
estimat amb tota l’àni-
ma. Les cames ocupen
un percentatge molt
petit del quadre, però
en són l’epicentre
a b s o l u t . ✒ À L E X
GUTIÉRREZ

Les empreses porten els
clàssics grecs i llatins a les

escoles de Catalunya

BERNAT
METGE

La UOC regalarà dues col·leccions
Bernat Metge a les escoles:

IES Escola del Treball............................ (Segrià)
CEIP Ciutat Comtal.......................... (Barcelona)

UOC

Dues escoles rebran la col·lecció Bernat Metge de
part de la Universitat Oberta de Catalunya. Per
l’equip directiu de la UOC els clàssics són la base i
les fonts de la nostra cultura. A la foto, l’edifici del
Media-TIC, seu dels centres de recerca de la UOC
i de l’Institut Internacional de Postgrau.

Unnim regalarà dues col·leccions
Bernat Metge a les escoles:

Escola Sant Gabriel............................... (Ripollet)
CEIP Bufalà........................................ (Badalona)

UNNIM

Gràcies a Unnim dues escoles de Catalunya
rebran la Bernat Metge, perquè des de l’entitat
afirmen que la col·lecció és un nova oportunitat
per als joves per seguir aprenent i gaudir dels
clàssics. Consideren que són la base de la cultura
moderna i que la formació i la cultura són sempre
la millor inversió de futur. A la imatge, la seu
d’Unnim a Sabadell.

El Teatre Lliure regalarà dues
col·leccions a les escoles:

IES Milà i Fontanals.......................... (Barcelona)
CEIP N-11 de Pràctiques.................... (Barcelona)

TEATRE LLIURE

El Teatre Lliure regalarà dues col·leccions a les
escoles perquè els seus responsables conside-
ren que els clàssics llegits en edat escolar
enriqueixen l’ànima i la cultura dels alumnes. A la
imatge veiem la sala Fabià Puigserver.


