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Josep Gifreu ens parla de la identitat catalana

En quin país estem?
A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Josep Gifreu, El meu país.
Pròleg de Joaquim M. Puyal.
Pagès Editors. Lleida, 2001.

C
om es repeteix una
vegada i una altra
vegada, a Catalunya
hi ha una preocupa-
ció molt forta preo-

cupació per la qüestió de la
identitat. Allò que preocupa
és, en concret, el futur de la
identitat catalana. Respecte a
això hi ha diverses postures
que es podrien resumir en
tres: qui creu que Catalunya
mantindrà la seva identitat
diferenciada amb els canvis
que la realitat vagi imposant
dia a dia; qui pensa que ja no
té sentit parlar d’una identitat
catalana pròpia i diferenciada
en un món cada cop més glo-
bal i complex, i que això no
suposarà cap drama; i qui pa-
teix per la desarticulació i
posterior desaparició de la
identitat catalana sota les ur-
pes, alhora polítiques i sim-
bòliques, d’una identitat es-
panyola –i una hispanofília i
hispanofonia– que tot ho
acaba engolint. Si no m’erro,
Josep Gifreu, amb El meu país
(finalista del XVII Premi d’As-
saig Josep Vallverdú 2000), és
un representant paradigmàtic
d’aquesta tercera postura.

La reflexió de Josep Gifreu
parteix d’una qüestió: en quin
país estic? L’autor arriba a
plantejar-se aquesta pregunta,
que denota una evident per-
plexitat, després de passejar-se
per les Rambles de Barcelona i
veure televisió. És a dir, des-
prés de constatar la varietat de

persones, cultures i llengües
que viuen en el país, i després
de no reconèixer-se en el rec-
tangle lluminós que té en un
racó de casa seva. I a partir
d’aquí el nostre autor intenta
de treure l’entrellat del que
està passant. Després d’atu-
rar-se en les conseqüències de
caràcter general que la globa-
lització i la revolució digital
tenen sobre la identitat, Josep
Gifreu ens parla de l’assumpte
que al cap i a la fi mou el seu
treball: què passarà amb la
identitat catalana? La seva
anàlisi és pessimista: la iden-
titat catalana s’està desarticu-
lant i corre el risc d’esdevenir
un subsistema de l’espanyola.
L’autor ofereix les seves dades:
el castellà ocupa progressiva-
ment tots els mercats lingüís-
tics; es qüestiona políticament
i ideològicament el procés de
normalització lingüística; la
programació televisiva que es
consumeix a Catalunya, que
es pot considerar de factura
formalment catalana (?), està
per sota del 30 per cent; els
professionals de televisió ca-
talans que emigren a televisi-
ons espanyoles tenen un te-
mible efecte d’arrossegament
sentimental entre els teles-
pectadors catalans; el 70 per
cent de l’audiència catalana
de televisió ha estat fidelitza-
da per les televisions espa-
nyoles; i, per acabar-ho d’ado-

bar, hi ha gent que mira Gran
Hermano que no és sinó la “re-
presentació narrativitzada de
la trivialitat nacional espa-
nyola” (!). Quina alternativa?
Segons l’autor, la societat civil
és l’única que podria recom-
pondre un nosaltres autònom
tot reconstruint el sentit d’u-
na comunitat lingüística cul-
tural pròpia i diferenciada.

GLOBALITZACIÓ CULTURAL
Josep Gifreu detecta molt bé el
procés de globalització cultu-
ral del nostre món, i també
detecta algunes de les dades
que fan que la identitat cata-
lana s’estigui desarticulant.
En aquest sentit poques coses
a objectar. El que sí que és
francament objectable és que
cregui en la possibilitat de
bastir un “nosaltres autònom”
que sigui propi i diferenciat.
Això no passarà per la pròpia
dinàmica mundial i catalana.
¿Quin sentit té demanar això a
una societat civil catalana que
en bona mesura es caracterit-
za per la seva infidelitat iden-
titària? Agradarà o no, però
anem –aquí i arreu– vers una
societat en què res no serà
propi i diferenciat. Quina
identitat catalana? La resposta
la dóna Josep Gifreu en el seu
llibre: “La identitat cultural
seria el resultat d’una com-
plexa i constant negociació
entre l’experiència viscuda, la
tradició transmesa i l’apropi-
ació de noves experiències i
trets culturals”. No s’entén per
què l’autor, que amb aquestes
paraules demostra entendre el
fenomen de difuminació con-
temporània de les identitats,
incorre en l’essencialisme fi-
nal de la identitat pròpia i di-
ferenciada.

Pàgines d’història
A S S A I G

J O A N A G U T

Rafael Borràs Betriu, Cambio
de régimen. Flor del viento.

Barcelona, 2001.

R
afael Borràs Betriu
(Barcelona, 1935) és
un exeditor i escritor
de reconeguda sol-
vència. Va ser direc-

tor de la revista La Jirafa, dels
anys cinquanta, i va crear i
dirigir les col·leccions Espejo de
España i Así Fue. La Historia res-
catada, editades per Planeta.
Els seus darrers llibres publi-
cats són El Rey de los rojos
(1996), El Rey perjuro (1997) i Los
últimos Borbones (1999). És pos-
seïdor de diverses distincions
per la seva llarga trajectòria
com a promotor cultural, ha
estat director de la revista de
l’Ateneu Barcelonès i, d’ençà
del 1998, col·labora habitual-
ment al diari La Razón.

Cambio de régimen és un lli-
bre molt ben fet. Molt amè,
escrit amb una gran desim-
boltura. Partint de la descrip-
ció apassionant de la sortida
de Madrid del rei destronat
Alfons XIII fins al seu desem-
barcament a Marsella i la pos-
terior anada a París, l’autor
refà el camí que explica la fu-
gida del monarca. Analitza els
antecedents i els fets princi-
pals de la monarquia d’Alfons

XIII, amb la crisi de la Restau-
ració, el sistema polític del
“torn de partits”, protagonit-
zat per Cánovas del Castillo,
líder del partit conservador, i
Sagasta, cap del partit liberal
i, tots dos, en connivència
amb el caciquisme. S’atura en
el desastre d’Annual, l’adveni-
ment de la Dictadura de Pri-
mo de Rivera i el perjuri del
rei en vulnerar la Constitució
que havia jurat defensar.

CAIGUDA DE LA DICTADURA
A la tercera part de l’obra,
Borràs Betriu descriu la situa-
ció política que va succeir a la
caiguda de la Dictadura fins a
les eleccions municipals del
12 d’abril del 1931 i n’analitza
la crisi de les forces que havi-
en donat suport a la monar-
quia borbònica. En la penúlti-
ma part del llibre narra els
intensos dies (12 al 14 d’abril)
en què va ser proclamada la
República i acaba amb la situ-
ació del rei exiliat i les prime-
res reaccions davant del nou
règim; amb una coda final, ti-
tulada El fracaso de una espe-
ranza, que vol ser una sintètica

reflexió sobre l’efímera vida
de la Segona República espa-
nyola.

Per explicar aquest trans-
cendental procés històric,
l’autor utilitza una impressio-
nant quantitat de material,
especialment escrits dels ma-
teixos protagonistes, notícies i
cròniques periodístiques de
l’època, records de testimonis
i, fins i tot, fragments d’obres
literàries d’autors contempo-
ranis. Com en una mena de
tribunal de la història, Borràs
recull el testimoni del mateix
Alfons XIII, Romanones, Ler-
roux, Cambó, Madariaga,
Maura, Pérez de Ayala, Mara-
ñon, Alcalá-Zamora, Prieto,
Largo Caballero, Pla i un llarg
etcètera de polítics, intel·lec-
tuals i periodistes tots els
quals, d’una manera molt vi-
va, perfilen els trets principals
del drama.

Allà on l’autor excel·leix és
en el retrat que dóna, a través
del testimoni dels protago-
nistes i d’espectadors selec-
tes, entre els quals destaca
Josep Pla, de l’ambient que es
va viure a Madrid els dies 12,

13 i 14 d’abril. Descriu l’esclat
de joia del poble de Madrid, el
seu entusiasme, el seu civis-
me i, cosa realment meritò-
ria, l’absència total de violèn-
cia contra les coses o les per-
sones. Amb una traça molt
remarcable, Borràs es limita a
emmarcar els fets, a guiar el
lector d’una manera ordena-
da a través de la progressió
dels esdeveniments, sense
perdre mai el fil com si es
tractés d’una narració novel-
lística. L’autor, però, no sola-
ment es circumscriu a mos-
trar el desenvolupament d’a-
quell crucial període històric
sinó que hi aboca una mirada
crítica, una reflexió serena
sobre actituds i responsabili-
tats. Les conclusions sobre
qui foren els responsables de
la caiguda de la monarquia
són inequívoques: el mateix
rei Alfons XIII, ja que amb el
seu fer entre petulant i irres-
ponsable va propiciar que Es-
panya se n’anés al llit mo-
nàrquica i es llevés republi-
cana.

L’autor fixa els quatre mo-
ments estel·lars de la procla-

mació de la República: l’oferi-
ment del general Sanjurjo, di-
rector general de la Guàrdia
Civil, a Miguel Maura; l’entre-
vista de capitulació entre Ro-
manones, ministre de la Mo-
narquia i Alcalá-Zamora, cap
visible del comitè revolucio-
nari republicà; el manifest del
rei anunciant el seu exili; i la
decisió de Miguel Maura d’o-
cupar el ministeri de la Go-
vernació amb el crit: “Paso al
Gobierno de la República”.

UN PAÍS EMPOBRIT I FEBLE
Una República que no va po-
der superar els problemes
d’un país empobrit, amb una
classe mitjana molt feble, amb
el permanent problema dels
latifundis, una classe obrera
progressivament radicalitza-
da, una burgesia ancorada en
el passat i unes institucions,
l’Església i l’exèrcit, ultra con-
servadores. Una República que
va néixer pacíficament amb
crits d’alegria i que va morir
en un bany de sang a causa del
darrer levantamiento de l’exèr-
cit amb la complicitat de la
jerarquia catòlica, la burgesia,
uns quants centenars d’idea-
listes seduïts pels corrents del
feixisme europeu i les remi-
niscències del tradicionalisme
més tronat. Una tragèdia, en
definitiva, que va arrossegar
els catalans i les seves institu-
cions autonòmiques. Una lliçó
que caldria no oblidar.


