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Labutxaca publica el recull
de poemes i d’articles de
contingut polític de Joan
Maragall ‘Adéu, Espanya!’

MARAGALL
parla de
nosaltres l centre intel·lectual

d’Espanya ja no té
cap significació ni
eficàcia actual dintre

del moviment general d’idees
del món civilitzat”. “Hem cre-
gut arribada a Espanya l’hora
del campi qui puga, i hem de
desfer-nos ben de presa de tota
mena de lligam amb una cosa
morta”. Els sonen aquestes re-
flexions? No, no vagin a buscar-
les en cap manifest polític aca-
bat de publicar. Aquestes dues
frases de sorprenent actualitat
són al principi de l’article La in-
dependència de Catalunya, es-
crit per Joan Maragall entre els
anys 1895 i 1897.

Aquest article és el primer
d’un recull de deu textos i poe-
sies de Joan Maragall que vol di-
fondre el pensament i la vigèn-

cia d’aquest pensament del
gran poeta. Són 58 pàgines en
total, comentaris dels editors
inclosos. Articles molt ben

triats perquè permeten cop-
sar les idees de Maragall, i

la seva evolució, sobre
l’encaix de Catalu-

nya amb Espanya.
Del llibre Adéu,

Espanya! emer-
geix una idea
clara. Maragall
creia que Cata-
lunya podia
ser el gran

agent que mo-
dernitzés l’Espa-

nya endarrerida i
ancorada en principis

tronats. Maragall no
defensava la indepen-
dència: només volia

una refundació
d’Espanya en la

qual tots els
pobles esti-
guessin cò-
modes i en
peu d’igual-

“E
tat, sense el domini preeminent
i militar de Castella. Ser català
era una altra manera de ser es-
panyol; però no un espanyol de
l’Espanya caduca, sinó d’una
Espanya moderna dins d’Euro-
pa. Llavors es creia possible.

L’article que encapçala
aquesta obra alerta que Espa-
nya, sense pensament propi, in-
tenta atreure els intel·lectuals
catalans amb arguments com
ara que Catalunya és un medi
“massa reduït i massa indus-
trial perquè les arts de la intel·li-
gència puguen donar per viure,
i que a Madrid guanyaran més
fàcilment honra y provecho”. El
resultat és el sacrifici de la inde-
pendència intel·lectual. I, com
explica Maragall, s’enganyen els
que pensen que gràcies a la in-
fluència de Catalunya, Espanya

acabarà canviant. “Tota
promiscuïtat amb els
castellans –avisa Mara-
gall– no pot ésser sinó
en detriment de la inte-
gritat i de l’evolució na-
tural i pròpia del pensa-
ment català”.
Maragall expressa unes
opinions que avui alça-
rien grans tempestes. I
llavors un s’ha de pre-
guntar si avancem o

anem cap enrere. El poeta, per
exemple, insta a no llegir la
premsa de Madrid o amadrile-
nyada, plena de clixés ridículs,
perquè amb els diaris de Catalu-
nya ja n’hi ha prou per saber el
que passa a la capital del regne.
Maragall conclou l’article afir-
mant que quan Catalunya es
deslliuri de la premsa (i el tea-
tre) de Madrid la seva indepen-
dència intel·lectual estarà més
avançada i llavors “Catalunya
formarà part d’Europa”.

En un recull patriòtic i polític
com aquest no hi falta la poesia
Oda a Espanya, escrita arran
de la pèrdua de Cuba i de les Fi-
lipines, que és un encertat diag-
nòstic de les causes que havien
portat Espanya a l’atzucac: l’or-
gull, la pompa, l’aparença, el de-
liri de grandesa i, al capdavall,
l’honra sin barcos.

A La ginesta, meitat article
meitat poesia, Maragall perfila
el seu ideal catalanista, més
desenvolupat en el poema d’aire
històric Or de llei, contingut en
aquesta mateixa edició. L’últim

paràgraf de les dues peces afir-
ma: “En la flor de la ginesta /
Catalunya m’ha parlat: / m’ha
parlat de la gran festa / de la
nostra llibertat”. En aquestes
dues peces hi aflora l’ideal ibe-
rista de Maragall, molt més per-
filat al poema Himne ibèric, de
l’any 1906. És un ideal que
apunta cap a la refundació
d’una Espanya moderna des de
la igualtat, un ideal concordant
amb les ànsies regeneracionis-
tes posteriors a la pèrdua de Cu-
ba el 1898. Per això hi diu, par-
lant de Castella: “I està trista,
que sols ella / no pot veure els
mars llunyans. / Parleu-li del
mar, germans!”.

L’article La gran setmana
d’octubre, que comenta la cele-
bració del Primer Congrés In-
ternacional de la Llengua Cata-
lana, l’octubre del 1906, conté
almenys tres elements que tam-
bé el fan d’actualitat. La gran
força de la societat civil per de-
fensar la cultura pròpia. L’inter-
ès dels intel·lectuals per orga-
nitzar aquesta renaixença cul-
tural. I, en tercer lloc, la incapa-
citat, gairebé metafísica, dels
intel·lectuals castellans (en
aquest cas, Miguel de Unamu-
no) per entendre la dimensió
d’aquest fenomen cultural pro-
pi i allunyat d’Espanya.

Frases memorables
Als tres articles dedicats a la So-
lidaritat Catalana hi trobem fra-
ses memorables, com ara
aquesta: “¿On has vist mai que
una bala de fusell mati una pa-
raula?”. O aquesta altra: “Soli-
daritat és la terra que s’alça en
els seus homes”. O bé: “La terra
no és carlina, ni republicana, ni
monàrquica, sinó que és ella
mateixa, que crida, que vol son
esperit propi per a regir-se”.

El segon article, que té el sug-
gestiu títol de Visca Espanya!
s’ha de llegir amb atenció.
Apunta a la idea d’una regene-
ració que deixi enrere el “patrio-
terisme encobridor de tota me-
na de debilitats i concupiscèn-
cies”, el caciquisme i tots els
mals que fan d’Espanya un país
endarrerit. D’altra, al paper mo-
dernitzador de Solidaritat Cata-
lana, que demanarà, explica
Maragall a l’article, “la llibertat
dels pobles espanyols, la vida
nova d’Espanya”. ❋

Maragall creia que Catalunya
podia ser el gran agent que
modernitzés Espanya




