
24 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIVENDRES, 24 AGOST 2012

Indepenguais

L
es enquestes certifiquen
un creixement de l'inde-
pendentisme. Les raons
són diverses: conviccions,

evolucions, oportunismes, fe. Tam-
bé hi hem de sumar un atipament
fiscalmoltmal interpretat per un es-
tatalisme centrípet que, en comptes
d'aprofitar les diferències, esperona
les piromanies. Quantificar aquest
sentiment és complicat i, per sort,
les eleccions ajuden a racionalitzar
el que a l'opinió publicada són es-
carafalls, veritats o burres venudes
com a motos.
Abans de passar del franquisme

esbravat a la democràcia descafeïna-
da, la necessitat de llibertat també
va contagiar sensibilitats transver-
sals. L'asfixia creada pel franquis-
me es va veure reforçada per la
sensació d'asfixia que, com diu la
meteorologia, agreuja percepcions.
No és que, de cop i volta, els fran-
quistes s'esfumessin sinó que la in-
cògnita semblava més rendible que
la continuïtat. Les noves generaci-
ons van ser decisives en el canvi, i el
fet que ser progre i pelut (amb totes
les variants) conformés un llenguat-
ge d'identificació ideològica però
també sexual (es lligava més consu-
mint el màrqueting de la nova re-
bel·lia) hi va contribuir. Ser progre
era sexy i l'expectativa hormonal va
moure tantes muntanyes com Co-
missions Obreres.
Aleshores l'independentisme ja

tenia tradició pròpia. Però, a mesu-
ra que les ideologies hegemòniques
del segle XX han anat fent llenya,
ha guanyat un espai d'identificació
a la carta que, sense ser nou, s'ofe-
reix com alternativa substitutòria.
Si la transició va malbaratar la seva
autoritat imposant un oblit asimè-

tric basat en el pacte transigent, el
sobiranisme actual desafia el futur
(i el passat) amb criteris ambiciosos
i, de vegades, recreatius. I aquest
guió inclou la pràctica d'un sobira-
nisme sexy, que renova el repertori
d'inquietuds, especialment entre
els joves. Idolatrar el nou star sys-
tem de predicadors patriòtics, ta-
ral·lejar cançons de grups catalans
indi, simpatitzar amb qualsevol for-
ma d'antiespanyolisme –fins i tot
amb el més estrafolari o salvatge– i
trencar amb l'endogàmia parcial-
ment fracassada de la transició està
modificant el mapa referencial de
milers de catalans. I una de les ra-
ons que expliquen aquest movi-
ment és que, igual que li va passar al
progressisme, no es viu solament
comuna tabarra de laboratorimane-
gadaper sectaris, ni comun compro-
mís que impliqui grans riscos, sinó
comun romanticisme basat en som-
nis objectivament tan opinables
com el de la terra per qui la treballa,
més propers a una actitud vital que
no a un credo polític. Probablement
per això, als partits els està costant
interpretar un sentiment tan divers
i no han trobat lamanera de contro-
lar-lo. Encara.

Imatge general de la sala en la qual s’exposa el Còdex Calixtí
ÓSCAR CORRAL / EFE

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

La catedral de Santiago presenta el ro-
batori i la posterior recuperació del Cò-
dex Calixtí com un noumiracle apostò-
lic, que afegiria un atractiu més als que
ja tenia el temple compostel·là com un
dels principals centres de pelegrinatge
de la cristiandat.Mentre el lladre, l’elec-
tricista Manuel Fernández Castiñeiras,
continua a presó provisio-
nal a la presó de Teixeiro,
des d’ahir i fins diumenge
es pot veure gratuïtament el
valuós manuscrit, custodiat
darrere un vidre blindat i vi-
gilat per un costós equip de
seguretat. L’exhibició del
manuscrit, desconegut per
al gran públic fins l’any pas-
sat, va generar ahir cues de
més d’una hora per contem-
plar-lo.
El Còdex Calixtí està

compost per cinc parts in-
dependents, la segona de
les quals està dedicada a nar-
rar 22 miracles atribuïts a
l’apòstol Santiago, com el
del nen ressuscitat, el mari-
ner rescatat del fons del
mar, l’esguerrat que va ser
guarit o l’esclau que va recu-
perar tretze vegades la lli-
bertat. Ara, la Fundació Ca-
tedral de Santiago hi afe-
geix un altre fet màgic, el
d’“un còdex miraculosa-
ment conservat”, segons
s’afirma en el catàleg de l’ex-
posició que es va inaugurar ahir. En el
catàleg s’explica que a l’edat mitjana el
Calixtí va resistir diverses calamitats
com el robatori que va patir l’autor, un
naufragi i un incendi. “Avui podríem
afegir: va desaparèixer misteriosament
de l’arxiu de la catedral durant un any.
A començaments del mes de juliol del
2012, després de molt invocar l’apòstol
Santiago, va ser recuperat sense cap de-
teriorament i es va tornar al seu lloc a la
Casa del Senyor Santiago”, s’afirma en
el catàleg editat per la Fundació Cate-
dral de Santiago.
L’explicació màgica del robatori per-

met passar de puntetes sobre els aspec-
tes més escabrosos i prosaics d’un cas

que va sorprendre el món per la falta de
mesures efectives de seguretat per pro-
tegir una joia de la bibliografia medie-
val i perquè, amb la recuperació del Cò-
dex en un sòrdid garatge d’O Milladoi-
ro, va sortir a la llum el saqueig continu-
at de la catedral que van realitzar l’elec-
tricista i els seus còmplices. Elmés d’un
milió i mig d’euros confiscat al lladre i
les propietats immobiliàries que va acu-
mular gràcies al seu accés incontrolat

als tresors de la catedral contrasten
amb les dificultats econòmiques del
temple compostel·là per finançar els tre-
balls de rehabilitació urgents, com els
de les torres de l’Obradoiro. En aquest
sentit, la catedral reclama els diners ro-
bats per l’electricista, presumptament
procedents de la venda d’objectes i dels

caixonets d’almoines. Els fons es desti-
narien a sufragar les obres.
El jutge que instrueix el cas, José An-

tonio Vázquez Taín, va avançar ahir
que a mitjans de setembre acabarà la
instrucció, amb la qual cosa l’electricis-
ta podria sortir en llibertat en espera
del judici, la data del qual es podria fi-
xar al desembre. Taín va ser un dels
convidats a la inauguració de l’exposi-
ció en la qual la Xunta, l’Església i el Go-

vern central es van congratular que el
Còdex reaparegués i que hagi suscitat
la curiositat del gran públic.
Chus i Pío, una parella de com-

postel·lans, van fer ahir més d’una hora
de cua amb els fills per veure el llibre.
Van sortir una mica decebuts. “No he
vist les marques”, deia Chus amb refe-
rència als senyals que el degà de la cate-
dral havia deixat al llibre. Ahir el degà,
José María Díaz, va desmentir que es-
crigués amb un bolígraf sobre el Còdex.
“L’exposició està bé, però és evident

que el llibre només és conegut ara, des-
prés del robatori”, resumien a la sortida
de la catedral uns turistes de la ciutat
portuguesa d’Aveiro. c

L’electricista autor del
robatori segueix a la presó
en espera que s’acabi
la instrucció judicial

El sobiranisme actual
desafia el futur (i el passat)
amb criteris ambiciosos i,
de vegades, recreatius
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La soprano Sondra Radvanovsky ac-
tuarà l’any que ve al Festival Castell de
Peralada. Així ho va avançar ahir la
direcció del certamen en fer balanç de
la present edició. La cantant nord-ame-
ricana, protagonista de l’Aïda que es va
veure aquest estiu al Liceu, interpreta-
rà Norma als jardins de Peralada. La
direcció del festival també va anunciar
que Verdi i Wagner seran molt pre-
sents l’estiu del 2013 amb motiu del seu
bicentenari.
El certamen de l’Empordà va tancar

la 26a edició amb una ocupació del
84%.Uns 20.000 espectadors –la proce-
dència dels quals inclou els Estats

Units, Alemanya, Itàlia i Anglaterra–
van acudir als 19 espectacles progra-
mats, entre ells, tres estrenesmundials i
una d’europea. La primera de les estre-
nes absolutes va ser la producció de
Peralada de l’última òpera del tàndem
Charles/Rosich, Java suite. També ho
va ser la composició que Albert Gui-
novart dedica a Debussy, i la tercera, el
descobriment del Concerto libero de
Montsalvatge, inèdit des del 1953.Ángel
Corella i la seva companyia, per la seva
part, es van reservar per a l’ocasió l’es-
trena europea de la coreografia Pálpito
que li havia encarregat el City Center de
Nova York.
Aquest estiu, i per segon any consecu-

tiu, Peralada ha revalidat la seva aposta
original per l’òpera i se l’ha jugat. Per

exemple, portant per primera vegada a
Espanya la Deustche Oper de Berlín
amb un Don Giovanni pel qual serà re-
cordada aquesta edició.Més de 160 per-
sones traslladades a la Costa Brava, tres
setmanes d’assajos, i una posada en esce-
na que no va deixar indiferent a ningú.
Amb aquesta es recuperava el gran barí-
ton malagueny Carlos Álvarez, que va
demostrar que està en plena forma.
L’altre plat fort va ser elmusicalFolli-

es deMario Gas, en la seva estrena a Ca-
talunya. I primícia a Espanya va consti-
tuir la presència de la soprano Angela
Meade (la perla del Metropolitan) a El
trobador, que l’OBC i el cor de Cambra
del Palau de la Música van interpretar
en versió concert.
El tenor Jonas Kaufmann va posar el

colofó a un festival que en les seves 26
edicions ha presentatmés de 60 produc-
cions operístiques, anticipant-se amb al-
gunes d’elles a les cases d’òpera, com va
succeir amb Carmen de Calixto Bieito o
Orfeu ed Euridice de La Fura dels Baus,
que acaba de sortir en devedé i Blu-ray.c

L’Esglésiapresenta la troballa
delCòdexCalixtí comunmiracle
L’exhibició gratuïta del manuscrit provoca cues demés d’una hora
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