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Idees
d’Espanya

J a des dels orígens de la Recon-
questa (que és un concepte més
recent del que es creu, encunyat
per Modesto Lafuente i Cánovas

del Castillo, el gran cervell de la Restaura-
ció de la monarquia borbònica amb dos
partits turnants), “Espanya és una fanta-
sia armada”, segons el catedràtic d’Histò-
ria Medieval Miquel Barceló a l’entrevis-
ta que li fa Josep M. Muñoz a l’últim nú-
mero de la sempre interessant revista
L’Avenç.
Vol dir-se: una idea d’Espanya que, de

la imatge de la pensínsula Ibèrica com a
unitat geogràfica (que ens remet almenys
a la Hispània romana a la qual sovint es
refereix com a argument d’autoritat don
Paco Marhuenda), transposa una unitat
política naturalísima, obtinguda per la for-
ça de la conquesta i mitjançant l’expulsió
demoros, jueus i altres infidels, però uni-
tat geopolítica interpretada sempre a la
manera unitarista o uniformista.
Ortega y Gasset, que era catedràtic de

Metafísica, expressa perfectament aquest
essencialisme nacionalista en la seva Es-
paña invertebrada (1922 ), en què s’identi-
fica l’èxit d’una nació amb la bona organit-
zació del seu exèrcit . I de la seva idea cas-
tellanocéntrica del país surt allò d’“Espa-
ña es una cosa hecha por Castilla, y hay
razones para ir sospechando que, en gene-
ral, sólo cabezas castellanas tienen órga-
nos adecuados para percibir el gran pro-
blema de la España integral”.
Ho deiaOrtega a les portes del Directo-

ri Militar de Primo de Rivera, tot influint
no només en José Antonio sinó també en
el jove Onésimo Redondo, que el mateix

any enquè neix la SegonaRepúblicaEspa-
nyola crea les anomenades Juntas Caste-
llanas de Actuación Hispánica aviat con-
vertides en Juntas Ofensivas Nacional-
Sindicalistas (JONS).
Com a alternativa a aquesta concepció

ofensiva d’una Espanya feta per Castella i
només comprensible per ments castella-
nes s’han fet des deCatalunya grans esfor-
ços en favor d’una Espanya interpretada
més d’acord amb la seva pluralitat, que
no per ser negada en tantes ocasions ha
deixat de manifestar-se. I amb grans im-
pediments des que el desenllaç de la guer-
ra de Successió, amb els seus decrets de
Nova Planta, negués en la pràctica als an-
tics territoris de la Corona d’ Aragó la se-
va condició de fundadors de l’Estat comú
sorgit de la unitat dinàstica.
Però aquesta tradició ha estat general-

ment ignorada. A Catalunya s’ha sentit
molt la necessitat de comprendre la reali-
tat espanyola, de fer-se una idea pròpia
d’Espanya. Almirall i Prat de la Riba ,Ma-
ragall, Cambó, Gaziel, Pere Coromines,
Bosch Gimpera, Ferran Soldevila, Es-
priu... Però, com denuncia Serrahima al
seu dietari, cap d’aquests noms, cap refe-
rència a l’aportació catalana, apareix en
el llibre que l’orteguià Laín publica el
1953 amb el títol, tan orteguià, d’España
como problema...
El problema ve de lluny. Dues idees

d’Espanya –una de tradició més impositi-
va, una altra de més democràtica– conti-
nuen contraposades.

Un primer pla de C’era una volta, que va conquerir el públic de Tàrrega
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Acada visita,El lago de los cisnes d’Ali-
cia Alonso arriba com un conegut vell i
estimat. Per a molts és com un
d’aquells retrobaments amb familiars
als quals només es veu de tant en tant:
es renoven vells afectes i s’hi suma la
sorpresa de comprovar com continua
la prole, quina pinta han adquirit
aquestes noves generacions a què enca-

ra no havíem posat cara. Ara, la prota-
gonista, Anette Delgado, arriba com
una completa sorpresa. I passa tres
quarts del mateix amb els principals
papers de l’elenc. Però comn’és, de gra-
tificant, aquest plaer pel goig mateix
de la dansa i ser testimonis de la seva
continuïtat en tants cossos que repre-
senten un estil, una companyia o una
pedagogia abans que a si mateixos.
Com en cadascuna de les visites de

la companyia d’Alonso, el públic gau-
deix de la naturalitat d’aquest estil, o
sigui, la fluïdesa i organicitat que ofe-
reix en qualsevol de les seves cares.
No tant el virtuosisme (que n’hi ha),
sinó sobretot les virtuts que el conver-
teixen en un joc tan sentit, ple de sen-
sibilitat i de força.
La delicada Anette Delgado és me-

ravellosa: lírica, tremolosa i lleugera
com Odette, sorprèn en el canvi

Odile, ferotge en la força inquietant
amb què s’imposa per la seva precisió
tècnica, tant a l’hora de les piruetes i
dobles piruetes amb fouetté com en
les seves elevacions en attitude. I el
mateix el primíssimDani Hernández,
fort i potent malgrat la seva aparença
juvenil.
Fidel a l’original de Petipa i Ivànov,

la versió d’Alonso té l’encant de les jo-
guines antigues. Se li nota la condició
artesanal i l’ús popular, i se’n gau-
deix.. Sembla que el bon rotllo del
happy end arribi amb anterioritat a ca-
da escena. Així que no importen els
vells telons pintats, el vestuari kitsch
o la subratllada teatralització de la
pantomima: valorem la vella sensació
compartida de festa de poble, els
senzills afectes renovats, la dansa sen-
tida com a vehicle de comunicació pri-
migènia.
Cada vegada queAlicia Alonso salu-

da al costat dels seus pupils, els espec-
tadors agraeixen amb llargs aplaudi-
ments la grandesa d’aquest esperit.c
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Tàrrega

Després de quatre dies de fira, balanç.
Un balanç positiu a nivell artístic, per-
què per sens dubte s’han vist molt
bons espectacles. I també un gran ba-
lanç a nivell professional: a la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega han assis-
tit aquest any més entitats internacio-
nals quemai –137– per comprar i ven-
dre espectacles, que és del que es trac-
ta en aquestmercat teatral. Però la po-
ta que ha fallat en el triangle és, com

ja va passar l’any passat, el públic: la
menor afluència s’ha notat en els car-
rers i les sales. El 2012 es van distri-
buir 15.000 entrades per als especta-
cles de pagament, i aquest any només
11.800. I els campistes han passat de
més de 3.500 a 2.500, una davallada
que els responsables de la fira atribuei-
xen als pronòstics meteorològics que
auguraven pluja pel dissabte. Una plu-
ja que, efectivament, va acabar caient,
i que, encara que gairebé no va obligar
a suspendre espectacles, hauria dei-
xat a molta gent a casa.
“Dijous i divendres hem complert

amb el que esperàvem en un any sen-
se pont festiu, però ha fallat dissabte a

la nit. La gent no s’ha quedat a dormir
per la pluja”, explicava ahir PauLlacu-
na, director executiu de la fira, que a
més assenyalava que en aquesta edi-
ció han detectat més gent que ha vin-
gut un sol dia, encara que no s’atre-
veix encara a dir que sigui una tendèn-
cia.Hi hauràmés possibilitats de valo-
rar-ho, va assegurar, l’any vinent,
quan la fira sí que caurà en pont, de
l’11 al 14 de setembre. De moment, el
gerent del certamen, Oriol Martí, va
oferir altres dades a tenir en compte:
les de l’impacte econòmic de l’esdeve-
niment, elaborades per l’empresa Ce-
res.Un impacte elevat: set euros de re-
torn per cada euro que posen les admi-
nistracions públiques. Els visitants
deixen 2,3 milions d’euros a Tàrrega i
de mitjana les companyies ingressen
36.000 euros amb les contractacions
que aconsegueixen a la fira.
Malgrat elmenor públic, el director

artístic de la Fira, Jordi Duran, es va
mostrar content del resultat en un any
en què han assumit molts riscos. I
amb èxit. Perquè amés de les lloances
que ha aconseguit l’obra del grup me-
xicà Vaca 35 –Lo único que necesita
una gran actriz es una gran obra y las
ganas de triunfar, amb dues actrius i
un text espectaculars–, algunes de les
creacions més aplaudides aquest any
han estat coproduccions de la firama-
teixa a través del seu programa Plata-
forma: peces comBuazizi,Ârtica o l’es-
plèndidaC’era una volta, de la compa-
nyia italiana Ondadurto, que tindrà
sens dubte un gran recorregut interna-
cional. C’era una volta, que va deixar
el públic congregat al parc de Sant
Eloimeravellat i content, juga amb en-
giny amb famosos contes de fadesmit-
jançant una espectacular, àgil i coloris-
ta posada en escena entre el cabaret,
el musical americà i fins i tot l’òpera.
Per cert, que per a aplaudiments,
drets i fent ressonar les grades, els
que va rebre ahir la jove companyia
de circ Psirc ambAcrometria, que pot-
ser necessita pulir algun aspecte però
està plena de poesia, acrobàcia i traça
per narrar les relacions d’un trio per-
dut en un paisatge desèrtic, un trio
que acaba emocionat i emocionant.c

S’han fet des de Catalunya
grans esforços en favor d’una
Espanya interpretada més
d’acord amb la seva pluralitat
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Els campistes cauen de 3.500 a 2.500 en un any amb rècord de programadors


