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� Per què va fracassar la
Segona República? Quins
aspectes creu que es po-
drien rescatar de la Consti-
tució del 31 amb vista a
una possible modificació
de l’actual? Com podem
assolir la Tercera Repúbli-
ca? Ramon Serrano (Bar-
celona, 1933) ha conversat
amb 28 personalitats del
món de la política, de
l’educació, també amb es-
criptors i militars que es
confessen republicans,
amb gent com ara Julio
Anguita, Almudena Gran-
des, Enrique Miret Mag-
dalena, Oriol Bohigas,
Carlos Rojas, Rosa Regàs,
Joan Tardà, Eudald Carbo-
nell, Gabriel Cardona,
Bernando Barrera, Andreu
Mayayo, Julio Aróstegui,
Josep Sánchez Cervelló,
Miquel Jordà, etc. Amb
tots ells ha tractat qües-
tions cabdals per a l’Estat,
de l’educació a la memòria
històrica o de la llei electo-
ral a la problemàtica de
l’habitatge. A tots ells ha
demanat pel «fracàs» de la
Segona República.

El primer a respondre és
el mateix Serrano: «No es-
tic gaire conforme a dir
que va fracassar, sinó que
la van matar; encara més,
no sols la van matar, sinó
que la van calumniar. En
van fer escarni; per això a
mi m’interessava parlar
amb gent que se sentia re-
publicana de tots els co-
lors, més a la dreta, més al
centre...» L’historiador i
novel·lista Carlos Rojas
també afirma, en aquestes
converses, que «no hi va
haver fracàs ideològic re-
publicà», sinó que el fra-
càs de la República forma
part del fracàs de la demo-
cràcia a l’Europa dels anys
trenta. El diputat d’ERC al
Congrés Joan Tardà no

parla sols de fracàs, sinó
de «la gran frustració» que
per als republicans cata-
lans representa no ja «el
no-manteniment de la Re-
pública Catalana, sinó que
la Segona República acabi
sent integral».

A Serrano l’interessa
«parlar dels valors repu-
blicans que són els de la
Revolució Francesa o el de
la declaració d’indepen-
dència dels Estatuts
Units». I quins són aquests
valors? «La idea de l’Es-
panya federal, la laïcitat, el
respecte a la legalitat inter-

nacional, la cultura de la
pau, la separació dels po-
ders, que existeix en teo-
ria, la preeminència d’una
ètica civil», enumera. Pre-
cisament, el codirector de
l’equip d’investigació
d’Atapuerca, Eudald Car-
bonell, comenta: «Allò
que ens diferencia del
comportament animal és,
segons la meva opinió, al-
guns dels valors polítics
del republicanisme». Pot-
ser un dels més durs en la
resposta és el polític abert-
zale Pernando Barrena,
que subratlla que, en ana-

litzar els estatuts d’auto-
nomia republicans, un
s’adona de «la persistència
d’un rerefons comú als na-
cionalistes espanyols re-
publicans i monàrquics
que parteix de la idea
d’Espanya com a nació
única i indivisible i no re-
coneix en el seu territori
cap més nació diferent».

En tot cas, l’objectiu de
l’escriptor editor va enca-
minat a «retornar la digni-
tat i el prestigi al fet repu-
blicà», una dignitat que
com a «nin de la guerra»
–així s’autodefineix– va
veure fuetejada. «El pri-
mer curs que vaig comen-
çar als Hermanos de La
Salle, el 1940, amb un pare
a l’exili i passant gana i ne-
cessitat, ens deien que els
republicans eren enemics
de Déu i la pàtria, i que els
que havien fugit havien
traït la República.» La pri-
mera passa que va fer com
a escriptor va ser publicar,
el 1998, el llibre 89 repu-
blicanos y el Rey (premi a
la Lleialtat Republicana),
un qüestionari que van res-
pondre 89 republicans i
que ara l’autor considera
«massa encotillat». Per ai-
xò fa un any i mig que va
començar a conversar amb
alguns d’aquests republi-
cans i també amb altres
amb l’objectiu de publicar
Encuentros republicanos.
El propòsit final és poten-
ciar aquests valors perquè
«la gent demani un refe-
rèndum». «Joan Carles
cau bé perquè li agrada
sortir i anar a prendre vi-
nets i tapes i perquè el
23-F, segons s’ha dit, va
salvar la democràcia». Per
aquest motiu, Serrano as-
segura que «aquest és un
país molt joancarlista, pe-
rò això no vol dir que sigui
monàrquic».

L’editor i escriptor Ramon Serrano acaba de publicar «Encuentros republicanos»
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Cap al referèndum republicà

Serrano dirigeix l’editorial Flor del Viento Ediciones.

ls dramaturgs són uns obsessius analistes de
la realitat. S’afarten de les escenes més quo-
tidianes, les digereixen i les transformen en

espectacle. Sent així, no és estrany que proliferin
obres amb el telèfon mòbil com a fil argumental o
com a excusa i reclam. El jove autor Marc Rosich
rebutja parlar de Mòbil, una peça fallida de Sergi
Belbel que Lluís Pasqual ha dut a escena aquesta
temporada. Procura desentendre-se’n per allunyar-
se de les males crítiques. És cert que aborden l’uni-
vers del telèfon mòbil des d’òptiques molt diferents
però també que el joc de veus i de converses que no
es responen les unes a les altres en directe ennue-
guen la posada en escena.

Rosich troba dues bones claus per entrar a criti-
car l’esclavitud de l’home occidental envers al mò-
bil. Per una banda, dóna cos a aquella veu imperso-
nal i persuasiva alhora que ens diu que no hi ha cap
missatge nou o que el número a què es truca està fo-
ra de cobertura. La segona clau és l’anul·lació de
l’argument: el que mana és el creuament de veus.
Les converses que no arriben a port. Els missatges
adreçats a números erronis. El joc de veus funciona
com a contrapunt però no val com a base per a un
espectacle que acaba esgotant, repetint-se i allar-
gant-se. És cert que aquestes escenes, que no dei-
xen arribar al final, creen una ansietat a l’especta-
dor, que ja frisa per saber si algú li ha trucat en l’ho-
ra i mitja de l’obra. Però aquest resultat no contra-
pesa el cansament del públic. El llenguatge és car-
regós, artificial i es perd en un espai fantasiós que
no es concreta. No es desempallega dels tòpics.

Hi ha una altra diferència cabdal entre la idea
captada de Belbel i Rosich. Belbel demostra en el
seu muntatge la democratització de la tecnologia:
el telèfon mòbil tiranitza tant una presidenta de la
companyia multinacional com una mare de família
amb la pitjor de les sorts. Rosich troba un matís, i el
porta a la caricaturització. Coincideix que tothom
viu pendent amb un mòbil a la butxaca però troba
importants diferències entre els grups. Cada grup
respon a una melodia diferent, a un disseny especí-
fic. És un complement més de la personalitat. Tan
vàlid com reconèixer qui és carn de teatre i qui de
cinema. Ah, Rosich especula que els usuaris de
Motorola no estan mai al seu pati de butaques.
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inútils, buits
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� L’escriptor Félix de
Azúa recopila en el llibre
Última sangre (Bruguera)
tota la seva obra poètica,
publicada entre el 1968 i el
1983, i incorpora alguns
poemes inèdits que ha
creat els últims cinc anys.

L’autor barceloní va
ressaltar ahir que aquesta
publicació continua sent
tan «rara» com les ante-
riors «perquè exigeix molt

del lector, exigeix que qui
llegeix la poesia s’esforci
igual que quan fa uns mots
encreuats».

A Última sangre pre-
senta tres poemes inèdits,
titulats A, B i C, així com
set creacions recents sobre
els personatges bíblics
d’Eva, Adam, Abel i Caín
que es recullen sota el ma-
teix títol que la recopila-
ció. La publicació també
inclou títols mítics com

ara Cepo para nutria
(1968), El velo en el rostro
de Agamenón (1970), Ed-
gar en Stéphane (1971),
Lengua de cal (1972), Pa-
sar y ocho canciones
(1977) i Farra (1983).

De Azúa va comentar
que feia més de vint anys
que no publicava poesia
per dues raons: «L’una,
perquè no estava a l’altura
del que havia de publicar, i
l’altra, perquè no eren

temps.» En aquest sentit,
el poeta va aclarir que els
anys vuitanta eren mo-
ments «d’esperança, on la
vida era més interessant
que qualsevol cosa», fins i
tot que l’art, com ara la
poesia. Això no obstant,
des de fa uns cinc anys es
viu un «temps de decadèn-
cia; Espanya ha perdut la
il·lusió, l’interès intel·lec-
tual i la universitat està
destruïda».

Félix de Azúa recopila tota la seva obra
poètica en el llibre «Última sangre»
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