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L’única manera de conviure és el mutu coneixement, sense prejudicis

Nacionalismes rancis i nacionalismes
de poca volada

C
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

arlos Colomo és un
ciutadà que viu a
Sant Celoni que va
passar per la tre-
menda tragèdia de la
mort del seu germà a

mans d’ETA fa més d’un quart de segle.
Diumenge va publicar una carta al di-
rector d’aquelles que fan pensar i on
utilitzava una expressió inusual. Deia
en un paràgraf: “Es seguro también que no
es camino acertado enfrentar un naciona-
lismo rancio contra otro nacionalismo fa-
nático y bárbaro”. Era obvi que, d’una
banda, es referia al nacionalisme es-
panyol i, de l’altra, al que representa
ETA. Referir-se als segons d’aquesta
manera és usual. Parlar dels primers
com d’un “nacionalisme ranci”, en
canvi, és poc corrent. Els mitjans de
comunicació, quan parlen de naciona-
listes, sobreentenen que són els bascos.
Per parlar dels altres han patentat
l’expressió constitucionalistes.

Coincideix la publicació d’aquesta
carta amb la polèmica causada per una
resolució confusa del Parlament cata-
là, on diputats de Convergència i Unió
i d’Esquerra Republicana defensen que
s’ha aprovat que a la Fira de Frankfurt
de l’any vinent, on Catalunya és el país
convidat, només hi aniran escriptors
que facin la seva obra en català. La
consellera de Cultura, Caterina Mieras,
s’ha precipitat a explicar que, per des-
comptat, hi aniran també els autors
catalans amb obra en castellà, com,
d’altra banda, era lògic esperar. El País
va titular a tota pàgina, procediment
només emprat en les grans ocasions,
“ERC y CiU pretenden expulsar a la cultura
catalana de expresión castellana de la Feria
de Francfort”, títol una mica forçat. Aquí

podríem parlar de nacionalisme de
poca volada, tot i que estigui cremat
per les desconsideracions de molts
anys.

L’endemà, el suplement Babelia d’El
País parlava del bonic llibre Budapest, de
Chico Buarque, esmentant la seva
aparició a Espanya de la mà de la bar-
celonina editorial Salamandra, on ha
sortit en versió castellana. Ni una pa-
raula, tanmateix, que també s’ha pu-
blicat en edició catala-
na per part de La Ma-
grana. Això és el que
vull donar a entendre
com una desconsidera-
ció. No és un cas aïllat
ni tampoc és un sol di-
ari el que “oblida” que
hi ha altres idiomes a
Espanya que també pu-
bliquen traduccions. Fa
uns anys va aparèixer
en castellà Espartaco, la
gran novel·la de Ho-
ward Fast, amb la so-
lemnitat que per pri-
mera vegada es publi-
cava a Espanya. Només
oblidava qui feia la
propaganda que havia
estat ja publicada,
trenta anys enrere, en
català.

La relació entre tres
notícies tan diferents
està en la confusió de
termes per un costat i
en l’estretor de mires
per un altre. Quan di-
em nacionalisme sem-
bla que automàtica-
ment s’ha d’entendre

que només existeixen el nacionalisme
català i el basc, el primer sospitós i
l’altre condemnable. Per aquesta raó
reconforta que en una carta tan senti-
da com la de Carlos Colomo es refe-
reixi a l’espanyol amb el qualificatiu
“rancio”, que algunes vegades li escau
d’allò més bé. Josep Maria Terricabras
diu que el nacionalisme espanyol
existeix, però no li cal manifestar-se; és
com el valor dels soldats d’un altre
temps, se’ls suposava. Jordi Gràcia, un
assagista que està fent carrera, em deia
un dia que creia que feia temps que el
nacionalisme espanyol estava esmor-
teït. Jo li vaig aconsellar llegir més so-
vint la premsa de fora de Catalunya:
se’n troben senyals en molts detalls,
segurament sense escarafalls; no li fan

falta: té raó Terricabras.
L’actitud de CiU i ERC ha estat

maldestra en demanar l’exclusivitat
dels autors catalans a Frankfurt. Ha-
gués estat millor actuar en positiu, tot
reclamant que aquests tinguessin una
presència més visible, sense prohibir,
però, els autors i autores que viuen a
Catalunya i escriuen en castellà, l’o-
bra dels quals no s’entendria sense el
marc català. Ha estat una actitud de
malfiança, potser justificada pel fet
que el català sempre surt perdent
quan juga a la mateixa pista que el
castellà, però també equivocada, prò-
pia d’un nacionalisme de vol arran de
terra. És clar que, com he senyalat, a
les seccions de cultura dels diaris so-
vint els llibres catalans queden en un

segon pla i és fàcil
oblidar que també hi
ha traducció catalana.
Per dir-ho ras i curt,
després de prop de tres
dècades de democrà-
cia, encara hi ha molts
que no volen saber que
vivim en un país plu-
rilingüe.

Diuen que tot això
passa per la persistèn-
cia dels nacionalismes.
Els que som mestissos
sabem des de temps
immemorial que sem-
pre han existit i existi-
ran els rancis i els no
tan rancis, i que l’úni-
ca manera de conviure
és el mutu coneixe-
ment, sense prejudicis,
dient les coses pel seu
nom. Potser apren-
drem de les cartes al
director, de les equivo-
cacions de tothom, de
polítics i periodistes. O
no.

■ Josep Maria Huertas. Periodista

i escriptor

La callada presència
de Pere Planella
R i c a r d S a l v a t

S’
acaba d’estrenar una propos-
ta de Pere Planella amb els
deixebles de teatre musical
de l’Institut del Teatre. Par-

lem de Misantrop. El musical, de Moliè-
re, en la traducció ja històrica de Joan
Oliver i amb una música summament
arriscada, tant intel·ligent com difícil
de Mariona Vila. Era una música ex-
pressament escrita per a aquest espec-
tacle. A Planella li agrada de plantejar
desafiaments, de buscar nous camins,
de pensar el teatre d’una “altra mane-
ra”. Ell ve del Centre International
Cuiferd de Nancy, on va treballar amb
deixebles directes de Jerzy Grotowski.
L’any 1968 Jack Lang va invitar la
Companyia Adrià Gual a clausurar el
Festival Internacional de Nancy que ell
dirigia, amb La primera història d’Esther,

de Salvador Espriu. Va oferir a aquesta
companyia tres beques per estudiar a
Nancy. Pere Planella, Lala Gomà i Ma-
ria Teresa Lorés varen poder estar en
contacte amb els millors creadors d’a-
quell moment. Com a resultat d’aque-
lla experiència Planella va fer un dels
millors espectacles de la dècada dels
70, Èdip, rei, amb un esplèndid Enric
Majó. Pensem que l’ascetisme, rigor i
saviesa d’aquell treball podria ser la
clau per entendre el risc últim i la ca-
pacitat d’aventura i renovació que ha
caracteritzat la seva feina: com en
aquella complexa i prodigiosa La caca-
tua verda, d’Arthur Schnitzler (1977),
tant inquietant com divertida. Ascetis-
me per un cantó, però gran capacitat
de crear alegria i diversió escèniques,
com ho va fer a La bella Helena, de Peter

Hacks, a L’auca del senyor Esteve i a El 30
d’abril, de Joan Oliver, sens dubte el
millor espectacle que s’ha fet a Cata-
lunya sobre un text de Pere Quart. Es-
sent membre fundador del Lliure, al
cap de tres anys se n’apartà perquè no
va voler acceptar –com feren els altres
directors del teatre– la prohibició que
va arribar des de Madrid de represen-
tar El concili de l’amor, d’Oskar Panizza.
Planella pagaria molt car la seva vo-
luntat de ser fidel a uns ideals, com
també haver dit, sempre, el que pen-
sava sobre el comportament dels po-
derosos. Aviat va tenir greus proble-
mes de treball a Catalunya i va trobar
a Euskadi i Galícia la feina que aquí se
li negava. A lagarada, del gran mestre
Otero Pedraio, comportà una fita, un
abans i després per al teatre gallec.
També fou molt important per als
destins del teatre basc Agur, Eire. Agur,
de Brian Friel que va muntar per a
Tanttaka Teatre.

Darrerament, Planella, malgrat la
trajectòria tan rica que té al darrere i
malgrat haver aconseguit grans èxits
comercials, no ha pogut desenvolupar
la seva tasca com a creador. Aquest es-
tiu passat va tornar a treballar a Eus-
kadi, on acostuma a dirigir en euskera,
però aquí fins i tot l’actual Lliure –i-

nexplicablement i malgrat que Josep
Montanyès li havia fet un important
encàrrec– no li permet de treballar, ell
que tantes nits de glòria havia donat al
teatre un cop reconciliat amb Puigser-
ver.

Mentrestant es refugia en el treball
amb els seus deixebles: l’any passat va
muntar La tràgica història de Miquel Kol-
haas, de Palau i Fabre, que obtingué un
gran èxit. Curiosament en l’homenat-
ge que es va fer a Palau i Fabre no es va
incloure cap fragment d’aquest espec-
tacle i sí que, en canvi, hi va intervenir
la companyia IT Dansa de l’Institut del
Teatre. Ara hem fruït d’un treball ri-
gorós sobre el vers de Pere Quart, de la
recuperació d’uns bellíssims figurins
de Fabià Puigserver, d’una música
molt original i d’alguns actors que se-
guirem amb gran interès d’ara enda-
vant: Llorenç González, Vanessa Baños,
Gerard Cabarrocas i Anahí Setton. En
sortir de l’espectacle alguns dels assis-
tents comentàrem que el teatre català
no pot prescindir del gran talent de
Pere Planella, amb la tranquil·litat i
impunitat amb què ho està fent. Ja són
massa els silencis, ja són excessius els
oblits i tot plegat ja dura massa.

■ Ricard Salvat. Director de teatre


