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Qüestió de noms
Les paraules, de vegades, poden acumu-
lar significats confusos. Dilucidar-ne la
confusió interna pot portar a entendre
l’arrel d’un problema.

El ministre de Cultura vol espanyolit-
zar els catalans. Anem a pams. Espanyo-
litzar-los, de fet, no pot. Segons el DNI ja
ho estan, d’espanyolitzats. I encara diria
més. Si Espanya (segons l’etimologia)
significa el territori que els romans ano-
menaven Hispània, no cal que el minis-
tre s’hi esforci: som ben espanyols de na-
tural. Però tots hem entès, catalans i cas-
tellans, que Wert no es referia a cap
d’aquests significats. Espanyolitzar vol
dir castellanitzar.

Aquesta confusió de noms és un dels
grans èxits de Castella. Converteix Cas-
tella en Espanya i l’idioma castellà en
l’espanyol. Han acaparat la idea d’Espa-
nya i l’han entès com una ampliació de
Castella. Fixeu-vos que a escala interna-
cional l’èxit de la idea és esclatant. Pot-
ser nosaltres també hem jugat al joc
confús. Joan Maragall intentava treure’l
de la confusió amb un “Visca Espanya”

que no volia dir ampliació de Castella.
Però l’èxit final d’aquesta idea no es pot
ni comparar amb la creada pels caste-
llans. ¿Podríem aconseguir que Espa-
nya tornés a dir-se Castella i les seves
conquestes, i l’idioma espanyol tornés a
anomenar-se castellà? Això seria un èxit
de claredat, bo per a tots.

Per tant, avui en dia, espanyolitzar vol
dir castellanitzar.

RAIMON ROMANÍ I CORNET
TERRASSA

‘MCBTH’
Llegeixo les crítiques al MCBTH de Ri-
gola. Llegeixo que l’obra no ha estat gai-
re ben rebuda. L’he vista. M’ha impres-
sionat la segona part, els últims 20 mi-
nuts d’obra. Per presentar que la natura-
lesa humana quan és desnaturalitzada es
vincla i cau no cal res més del que Rigo-
la posa damunt de l’escenari. És més,
l’absència de res més reforça la visió de
l’ànima dels personatges i del sentit del
text sense filtres ni destorbs. He vist al-
tres Macbeths més clàssics, però aquest
és el MCBTH de Rigola i el director no ha

fet res que no poguéssim esperar d’ell
–recordeu Titus Andrònic?–. No he sor-
tit indiferent del teatre. Estic segur que
en aquest espectacle hi ha imatges que
no em podré treure del cap, igual que al
cap de 10 anys encara recordo les de Ti-
tus Andrònic. No és això el que esperem
dels artistes? No n’hi ha prou amb això
per justificar el preu de l’entrada?

JORDI LLOBET I PONS
PALAFOLLS

Els pobres babaus
Des del dia 11 de setembre molts ens pre-
guntàvem quins serien els arguments
del govern espanyol per menysprear el
moviment social que s’ha despertat al
Principat. Bé, doncs després d’uns dies
esperant en què se centrarien els seus
esforços, al final hem vist que la línia en
relació a l’educació és el ja famós adoc-
trinament dels nens a les escoles. Són
incapaços d’entendre que a Catalunya es
viu una realitat completament diferent
de la que descriuen tots aquests polítics
des de la llunyania. Cert, a l’escola m’han
parlat en català; cert, no m’agraden els

toros, i el flamenc no és precisament el
meu estil musical preferit, però jo no
vaig sortir de l’escola pública pensant
que Espanya ens roba. Aquests argu-
ments cauen pel seu propi pes. Si totes
les generacions de Catalunya hem sortit
amb el cervell menjat per aquests mal-
intencionats professors que no dubten
a acusar Espanya de tots els mals, no
existirien votants del no davant un pos-
sible referèndum, i això no serà així. Te-
nim un debat interessant: ¿els votants
del sí som els pobres babaus als quals
han aconseguit menjar el cervell mentre
que els votants del no són els que han
tingut prou força intel·lectual per rebut-
jar els constants missatges d’odi de TV3
i l’escola catalana?

Ja n’hi ha prou!
JORDI CORBELLA

BILBAO
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Shlomo Venezia, la persistència de la memòria

El passat 1 d’octubre va
morir a Roma Shlomo
Venezia, als 89 anys.
Venezia era un dels es-
cassos membres vius

del Sonderkommando, la unitat es-
pecial de jueus que, a Auschwitz,
s’encarregaven de l’eliminació dels
cossos dels assassinats a la cambra
de gas.

Diria que la primera vegada que
en vaig sentir a parlar va ser el juny
del 2005, i fou precisament al bell
mig del carrer principal d’Ausch-
witz. Jarek Mensfelt, llavors guia
del camp, és qui em va explicar
com Venezia, que durant quaran-
ta anys havia romàs en un silenci
hermètic a l’entorn de les seues ac-
tivitats al lager, a partir de la dèca-
da dels 90 es va convertir en acom-
panyant habitual de joves estudi-
ants de visita a l’infern. Jarek
Mensfelt és un tipus prim, perfec-
tament confós amb el paisatge
cendrós del camp, la timidesa ini-
cial del qual només és una plata-
forma sòlida per a la ironia. Ell em
va fer de Virgili a través dels cer-
cles inenarrables d’Auschwitz i
Birkenau. De llavors ençà m’hi he
cartejat sovint. Mentre la nostra
amistat es feia sòlida, ell ascendia
en la jerarquia del museu concen-
tracionari, fins a ocupar el càrrec
actual de cap de la secció de relaci-
ons públiques. Em va contar a
grans trets, aquell dia de juny, la
història del camp i després m’en-
senyà meticulosament les sales
amb les proves de l’hecatombe: les
quaranta tones de cabells humans
(ara ja d’un gris polsós), els qua-
ranta mil parells de sabates, els
atifells, les maletes, les cames i
braços ortopèdics, les ulleres. A les
maletes hi ha encara el nom dels

seus propietaris i al-
guns cognoms se’ns fan
punyentment familiars:
Pasternak, Kafka. Tot
Europa hi és represen-
tada. Són les restes de
l’Holocaust, les proves
fefaents del milió d’àni-
mes que van eixir per la
xemeneia del camp. El
silenci sepulcral dels vi-
sitants hi era de la ma-
teixa consistència del
que havia impregnat, com un càn-
cer, els primers anys de supervi-
vent de Shlomo Venezia.

Quan Venezia es va decidir a
participar en els Viatges de la Me-
mòria que patrocinava l’alcalde de
Roma, Walter Veltroni, alguna co-
sa en el seu interior havia esclatat
i havia fet retrocedir la metàstasi
del silenci. De sobte, va compren-
dre que la seua història corria el

De l’ofici macabre que va ocupar
Shlomo Venezia durant vuit mesos
eterns no se’n solia eixir viu (cada
tres mesos tot el Sonderkomman-
do era eliminat i substituït), però
ell va tindre sort. Les seues tre-
mendes ganes de viure i un seguit
de circumstàncies (com ara no ha-
ver participat, involuntàriament,
en la rebel·lió del Sonderkomman-
do del 7 d’octubre del 1944, de què
per cert hi ha una recreació valuo-
sa en la pel·lícula La zona grisa, de
Tim Blake Nelson ) van fer que
conservara la vida.

Viure, però, pot ser –és– molt
més difícil que morir. Convertir-se
en memòria vivent de l’Holocaust
és una feina que Venezia va assu-
mir amb grat quan va poder exor-
citzar els fantasmes de la seua
ment. “No se’n surt mai, del crema-
tori”, repeteix, amb un mormoleig
obsessiu, al seu llibre. Però si hi ha
una manera d’escapar-ne, aquesta
es disposa precisament a través
d’una memòria activa.

És curiós, però Shlomo va viure
els últims anys de la seua vida re-
gentant un petit negoci no molt
lluny de la Fontana de Trevi. Ell i la
seua dona hi venien souvenirs per
als turistes. A pesar que el seu ros-
tre ja era habitual en televisions i
documentals verbalitzant la faceta
més sinistra de la Shoah, és molt
probable que la majoria dels visi-
tants que acudien a la seua botiga
per a endur-se andròmines barates
amb sabor italià no reconegueren
en absolut el vell supervivent.

Com tots els qui van viure l’expe-
riència de l’horror suprem –el mà-
xim horror contemporani–, Shlomo
Venezia hi somiava totes les nits.
Però, gràcies a la seua memòria, es
podrà evitar un nou malson.

risc de morir amb ell i va
posar mans a l’obra. Es
va convertir en un eficaç
guia per als joves i tam-
bé en una prova vivent
contra qualsevol temp-
tació de revisionisme
històric. Aquest esforç
sobrehumà el va culmi-
nar l’any 2007, amb la
publicació del llibre
S o n d e r k o m m a n d o
(RBA). Allí va provar

d’explicar l’inexplicable. És la ma-
teixa història, paradoxalment, que
va decidir Roberto Benigni a rodar
el seu film La vida és bella. Segons
sembla, els autèntics supervivents
del lager –el premi Nobel hongarès
Imre Kertész així ho ha explicat–
aprecien millor una faula d’aquest
tipus que no intents d’aproximació
molt més realista del tipus de La
llista de Schlinder.
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