
ORTEGA Y GASSET I CATALUNYA
per Jordi Maragall

L’intent de comprendre l’actitud d’Ortega y 
Gasset envers Catalunya condueix a una 
complexíssima operació de lectures i a un 
esforf d’abastar la globalitat del seu pensa- 
ment. Sense aquesta operació lenta i apro- 
fundida no n’és fácil la comprensió, ni és 
aconsellable parlar-ne. Ortega y Gasset en 
porta una de cap des del comenqament de 
la seva vida pública, és a dir, des del pri
mer decenni del segle. Es donaran diversitat 
de matisos en l’expressió del seu pensament, 
a moments ens semblará que s’acosta a una 
flexibilitat de posicions que ens permeti 
d’imaginar una sintonització amb el senti- 
ment catalanista. A d’altres moments retro
baren! la constant d’una visió d’Espanya 
unitaria que en res no s’assembla ais senti- 
ments iberistes sorgits des de Catalunya. Pero 
en definitiva la seva visió d’una autonomía 
per a Catalunya és molt més a la vora de 
l’actual Estat de les Autonomies, concebu- 
des per a tot Espanya, que de la visió ibe
rista maragalliana que parlava de l’Espanya 
—o la Iberia— una i trina.

Les primeres noticies sobre el pensament 
d’Ortega concernents a Catalunya, les situó 
a la correspondencia amb Maragall el 1910. 
Correspondencia que es redueix a una sola 
carta de cada un deis interlocutors. La pri
mera és la de Joan Maragall el 29 de juny, 
després d’haver llegit, reproduit a la revista 
«La Cataluña», un article d’Ortega a l’«Im- 
parcial». Maragall acompanya la carta amb 
unes notes que confessa trobar massa líri- 
ques per a ésser publicades. (Ara, peró, des
prés que els hereus d’Ortega y Gasset ens 
les facilitessin, s’han incorporat a les «Obres 
Completes» de Maragall sota el títol La ver
dadera cuestión previa, pág. 770 del vo- 
lum II de la Selecta.) No tiñe a má l’article 
de l’«Imparcial» esmentat, que parla de 
l’amic comú Luis de Zulueta. Només podem 
conéixer, dones, la reacció de Maragall. Or
tega hi dona resposta el 15 de juliol i con
sidero que és aconsellable reproduir-la ín- 
tegrament:

«Muy ilustre poeta: he agradecido sobrema
nera la carta que me escribe y las cuartillas 
que me envía. No otra cosa ambicionaba yo

José Ortega y Gasset.

al escribir aquel artículo sobre nuestro amigo 
Zulueta que suscitar esta aproximación de 
dos almas urbanas por un intercambio espi
ritual de las que en una y otra nos preocu
pamos dolida y ardientemente del confuso 
porvenir étnico. — ¡Qué espantosa oscuridad! 
Menos mal para Uds., que han hallado una 
emoción transracional donde caldearse y dar
se luz. —■ He de repensar despacio su punto 
de vista que por el momento cae un poco 
extraño a mis preocupaciones habituales. De 
todos modos veo que aunque Ud. no lo de
clare paladinamente se ve forzado a entrar 
a la cuestión catalana por una unidad supe
rior que Ud. llama cuestión ibérica. — Yo no 
veo clara la fecundidad de las afirmaciones 
catalanas —lo confieso lealmente— y por 
eso no puedo hacer más que lo que hago: 
ir hasta el Ebro que está a mitad del ca
mino y esperar a que Uds., como ahora Ud., 
desciendan a la otra orilla y nos pongamos 
al habla con (...) deseo de comprendernos 

mutuamente. ¡Pobre España, ya que no po
demos vivir fuerte y creadoramente vivamos 
comprensivamente! — Si no me reclama las 
cuartillas las guardaré, porque acaso haga 
en torno a ellas un breve ensayo para alguna 
revista; luego como un recuerdo de esta 
primera comunión con el enorme corazón 
catalán del cual espero tanto para Iberia. — 
Leo sus versos de altísima pureza y energía 
poéticas y hallo en ellos un síntoma egregio 
de que una nueva España germina en el ca
dáver de la vieja: ese síntoma, característico 
de la edad moderna es lo que yo llamaría 
lirismo cósmico de que carecía nuestra lite
ratura, toda ella bárbara y medieval. Ese 
lirismo debe ser el sentimiento difuso, aún 
no reflexivo de las estrellas cuando se for
man. — Vengan sus magníficas sugestiones 
que hallarán siempre una cordial acogida en 
su affmo. — J. O. y G.»

Potser és útil de constatar que Ortega parla 
d’«almas urbanas», que es preocupa «.dolida 
y ardientemente del confuso porvenir étnico» 
i que reconeix que els catalans han trobat 
una emoció transracional. Peró immediata- 
ment afirma que li resulten una mica estra- 
nyes les afirmacions catalanes, que no en 
veu la fecunditat. En una paraula, no hi 
sintonitza. Com a compensado de no poder 
viure «fuerte y creadoramente» invoca la ne- 
cessitat de viure comprensivamente, anticipa
do evident de la noció de conllevancia que 
apareixerá més tard. Ara, la preocupació per 
l’Espanya morta, tan semblant a la que Ma
ragall expressá el 1902 a «La Patria Nueva», 
queda reflectida en la conferencia que pro- 
nunciá al Teatro de la Comedia el 23 de 
marc de 1914, en la qual ja parla de l’Es- 
panya ofidal i l’Espanya vital (per qué no 
fa aquí una expressá referencia a Catalunya, 
que en el mateix any es constitueix en Man- 
comunitat per obra de Prat de la Riba?) 
i qualifica l’Espanya oficial com «el inmenso 
esqueleto de un organismo evaporado, des
vanecido, que queda en pie por el equilibrio 
material de su mole, como dicen que des
pués de muertos continúan en pie los ele
fantes». No és just que en la mateixa con- 
ferénda digui després, en to sentenciós: 
«Toda una España —con sus gobernantes 



y sus gobernados—, con sus abusos y sus 
usos, está acabando de morir.» No és just 
que parli de «toda una España» quan una 
part d’ella, Catalunya, es troba recollint els 
fruits d’un renaixement que havia comenjat 
al darrer quart del segle xix i precisament 
el 1914 arriba a un punt culminant. ¿És que 
Ortega ha oblidat que quatre anys abans 
escrivia a Maragall que els catalans érejn 
afortunats perqué havíem trobat una emo- 
ció transracional que ens caldejava i ens 
donava llum? Aquesta marginació de Cata
lunya potser tindria sentit al segle xvin i 
bona part del xix, quan els catalans no ofe- 
reixen els signes de vitalitat collectiva, com 
a poblé, amb arrels histbriques i amb una 
missió a acomplir. Pero en pie segle XX la 
marginació és greu, perqué Catalunya es 
troba realitzant la tasca d’europeítzar-se 
—noció tan grata a Ortega y Gasset— i la 
febrosa creació d’institucions culturáis i d’in- 
frastructura económica i técnica deixa una 
petjada prou sólida perqué no sigui possible 
negligir-la o oblidar-la.

El que s’esdevé és que Ortega y Gasset está 
caldejant la noció de l’Espanya invertebrada 
—que apareixerá el 1921— i per a la cohe- 
réncia del seu discurs li cal considerar Ca
talunya i el seu renaixement com un deis 
fets singulars del particularisme general de 
la societat espanyola. I el particularisme és 
l’eix de la denúncia de la invertebració 
d’Espanya. Ja deia al comenjament d’aques- 
tes notes que l’intent de comprendre l’acti- 
tud d’Ortega y Gasset envers Catalunya sen- 
se recorrer al seu pensament global era una 
operació complexa. Heus aquí que YEspaña 
invertebrada constitueix potser la primera 
obra d’Ortega que expressa aquest pensa
ment global. I en aquest pensament els re- 
gionalismes, nacionalismes o separatismes 
són un signe de decadéncia d’una unitat 
previa que ha assolit la integració. I aquesta 
unitat és obra de Castella: «Porque no se 
le dé vueltas: España es una cosa hecha por 
Castilla y hay razones para ir sospechando 
que, en general, sólo cabezas castellanas tie
nen órganos adecuados para percibir el gran 
problema de la España integral.» Ortega ha 
oblidat la Ibéria suggerida per Maragall. Ha 
restat empresonat per la noció d’una Espa- 
nya unitaria (la deis Reis Católics?) que ha 
malviscut com a unitat i com a portadora 
d’una unitat de destí —una altra noció grata 
a Ortega.
En aquest punt cal reconéixer que les idees 
d’Ortega y Gasset sobre la dinámica que 
condueix els pobles a una plenitud és vá
lida. Sois un destí anhelosament cobejat peí 
poblé sencer pot consolidar-lo sense particu- 
larismes desintegradors, sense separatismes 
de professions, de gremis o de pobles. Peró, 
com lligar-ho a Espanya? Si el mateix Or
tega havia expressat, el 1917, ais bilbains: 
«¿Por qué no aspirar a una España que sea 
amplísima armonía, donde hallen resonancia 
todas las melodías peninsulares y en ella den 
su eco emocionado como un corazón innu
merable?» * Qué té aixó a veure amb les 

• Extret de la Conversación con Fernando Vela 
sobre Ortega, de José Ortega Spottomo al domi
nical d’.El País», l-V-1983. 

«cabezas castellanas»? Com no trobar en 
aqüestes paraules d’Ortega el ressó de YHim- 
ne ibéric maragalliá?

De vegades sembla que hi hagi alguna con- 
tradicció en paraules pronunciades per Or
tega en un o altre moment. Aquella unitat 
feta per Castella i aquesta melodía harmo- 
niosa deis pobles peninsulars podria deixar- 
nos perplexos. Peró el mateix Ortega ens diu 
a La rebelión de las masas que «vivir es 
sentirse perdido, el que lo acepta ya ha em
pezado a encontrarse, ya ha comenzado a 
descubrir su auténtica realidad, ya está en
10 firme». I més endavant dirá que les úni- 
ques idees veritables són les deis náufrags. 
No és estrany, dones, que dins la coherén- 
cia, forja evident en el procés del seu pen
sament, hi trobem de vegades matisos, sois 
matisos, contradictoris.

Ja hem vist que YEspaña invertebrada i La 
rebelión de las masas marquen unes fites en 
el pensament polític i sociológic d’Ortega. 
Ben entes que és un pensament sobre Es
panya, sobre Política o sobre Sociología, tot 
amb majúscula. A partir deis anys trenta 
inicia una intervenció en la política concreta 
(articles a «El Sol», discursos parlamentaris). 
El problema de l’Estatut de Catalunya es 
tracta sobretot al Congrés deis Diputats. La 
posició d’Ortega és inequívoca. Partidari 
d’un Estatut d’autonomia, puntualitza amb 
claredat que en cap cas no pot ésser objecte 
de debat la sobirania de l’Estat, i per con- 
segiient, diem nosaltres, de res que s’acosti 
a l’autodeterminació deis pobles de la nació. 
Segons Ortega, l’autonomia, Yatorga l’Estat 
en uns punts concrets, tot reservant-se aque
lla sobirania i totes les competéncies que 
se’n desprenen. Ni somiar en separatismes, 
ni en nacionalismes independentistes, ni en 
competéncies que puguin mutilar aquella 
sobirania de l’Estat. Accepta el sentiment 
deis nacionalismes peró no les estructures 
polítiques que alguns volen construir sobre 
aquell sentiment. Contra aquells que volen 
viure a part (recordem el particularisme des
integrador) sois és possible el conllevar. Ara, 
aquesta noció, sempre l’hem interpretada en 
sentit pejoratiu, quelcom semblant a resigna- 
ció amarga. Cal fer justicia i acceptar la 
versió de conllevancia que el mateix Ortega
11 dona: «... no es cosa tan triste eso de con
llevar. ¿Es que en la vida individual hay al
gún problema verdaderamente importante 
que se resuelva? La vida es esencialmente 
eso: lo que hay que conllevar, y, sin embar
go, sobre la pelea doloroso que suele ser la 
vida, brotan y florecen no pocas alegrías» 
(Discurs a les Corts Constituents, 13-V-1932). 
També Maragall havia dit «menysprea el pas 
de tota complacéncia —que no et vinga per 
via del dolor».

Una altra vegada, cal insistir que Ortega 
tendeix al pensament general i que quan 
s’enfronta amb problemes concrets, com els 
problemes plantejats per les competéncies de 
l’Estatut d’autonomia, l’aplicació del pensa
ment general ais fets singulars, a les normes 
o els reglaments, perd vigor i sembla que el 
discurs li resta esquifit i curt. No sois la 
traducció del pensament general a la realitat 

concreta i ais problemes singulars resta cur
ta, sino, fins i tot, esguerrada de visió, des- 
arrelada. Sois cal constatar com pretenia re- 
soldre el problema financer de l’Autonomia 
a base de cedir a Catalunya l’impost deis 
drets reials... i prou. Ell fou, per exemple, 
defensor d’una doble Universitat a Catalu
nya, la de l’Estat, la de sempre, i una altra 
de catalana si la Generalitat volia crear-la. 
Sortosament, l’acord, difícil, peró, a les 
Constituents, fou el de la Universitat Única, 
bilingüe. I aquells que visquérem l’experién- 
cia en tenim un record ben positiu, no gens 
conflictiu.
Ortega restá dolgut de la concreció que ad
quirí l’Estatut de Catalunya i de la solució 
que es doná al problema universitari. Ja 
abans de discutir-se a les Corts n’estava re
celos. Bosch i Gimpera ens en parla a les 
Memóries i diu: «... la Facultat de Filosofía 
i Lletres, essent-ne jo el degá (era el primer 
any de la República), organitzá una série 
de conferencies de persones representati
vos de la cultura castellana i catalana. De 
Madrid, en feren Menéndez Pidal, Sánchez 
Albornoz, García Morente, García Gómez; 
de Granada, Gallego Burín i d’altres. Tot- 
hom respongué a la nostra crida excepte 
Ortega y Gasset, el qual, malgrat la seva 
amistat amb Joaquim Xirau i les visites que 
li férem ell i jo, no acceptá perqué tenia 
una posició de recel envers l’Estatut de Ca
talunya que llavors era a punt de discutir-se 
i no es deixá convéncer pels nostres argu- 
ments que, com a bons liberáis, respectávem 
la seva posició política i no la involucrávem 
amb la seva personalitat científica.»

Potser aquesta actitud de Xirau i de Bosch 
i Gimpera ens doni una pista per a prendre 
avui posició davant la qüestió d’Ortega i 
Catalunya. Un gest profundament moral 
i huma ens conduiria a reconéixer la forta i 
excepcional personalitat d’Ortega y Gasset, 
no sois científica, com diu Bosch i Gimpera, 
sino intellectual en el sentit més ampli del 
mot. Peró també a nosaltres ens caldrá con
llevar dolgudament aquesta imatge d’un 
home que pensá el problema d’Espanya i no 
arribá mai a sintonitzar amb Catalunya, a 
identificar la seva personalitat propia, i es 
limitá a acceptar-la també dolgudament, com 
una ferida. Unes altres paraules seves a les 
Corts de 1932 són ben significatives; recorda 
la frase d’un poeta romántic que no esmenta 
que deia «con sustancial paradoja: ‘‘Cuando 
alguien es una pura herida, curarle es ma
tarle." Pues esto acontece con el problema 
catalán». D’aquí, del reconeixement que el 
problema catalá és una pura ferida, se’n 
desprén tota l’actitud d’Ortega envers Cata
lunya. Potser en aixó no estaría tan lluny 
d’Unamuno. per bé que aquest altre ¡Ilustre 
pensador palesá una major sensibilitat per 
la noció d’Ibéria que hem esmentat.

Tant de bo els nous temps que estem vivint, 
ara, el 1983, ens permetin avan jar dolguda
ment i joiosa per un camí que faci possible 
la consolidado d’una visió profunda i cá
lida, des d’Espanya, d’una Catalunya amb 
la seva personalitat íntegra. I tant de bo 
Catalunya mateixa sápiga fer-se’n mereixe- 
dora. — JORDI MARAGALL.


