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L’empordanès Eusebi Ayensa,
membre de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona i
exdirector l’Institut Cervantes
d’Atenes, és autor d’«Els catalans a
Grècia», llibre que va presentar fa
uns dies a Figueres

Guarden bon record de nosaltres, els
grecs?

El que coneixen avui de Catalunya és
el Barça i una mica... la paella. Però la tra-
dició popular en té un mal record, i de
fet, una part del meu treball va ser tro-
bar refranys negatius i malediccions dels
catalans als pobles grecs.

Bonica fama ens van deixar.
En obres de teatre grec del segle XIX

i inicis del XX, els catalans surten com

una mena de monstres.
I avui els grecs tenen més por a la

troika o al retorn dels almogàvers?
A la troika! La por que tenen a la troi-

ka i l’odi que tenen a la Merkel són in-
superables. Els catalans quedem més
lluny en el temps, com els francs i els
turcs.

Eren realment mercenaris?
Els que van arribar a Constantinoble

van ser contractats com a mercenaris.
Ara bé, quan els catalans s’estableixen
a Atenes ja no es tracta d’almogàvers, són
una població feudal més.

Alguna cosa bona farien.
És un tema que s’ha polititzat molt,

per totes dues bandes. El nacionalisme
català ha fet dels almogàvers uns por-
tadors de l’essència del catalanisme, cosa
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«En el teatre grec del
segle XIX i inicis del
XX els catalans surten
com monstres»

Eusebi Ayensa
que no són. I el nacionalisme espa-
nyol també els va usar, sobretot a l’è-
poca de Franco. Jo prefereixo el rigor
històric.

Vinga, doncs.
La situació d’Atenes sota els cata-

lans no va ser pitjor que en altres èpo-
ques, deixaven llibertat de culte i, so-
bretot, a mi m’omple d’orgull que el
primer en considerar l’Acròpolis un
monument, al segle XIV, va ser un ca-
talà, Pere el Cerimoniós.

Com eren els almogàvers? Per
què tenen tan mala fama?

Eren gent indisciplinada, roba-
ven, perseguien turcs i grecs... no
distingien gaire qui eren els amics i qui
els enemics. Van protagonitzar fets re-
alment violents.

I tammateix, observo que ni els
mitifica ni els dimonitza.

Bé, eren gent com nosaltres, que es
guanyaven la vida com podien. I si no
hi havia altra cosa, feien la guerra.

En Roger de Flor va ser el Duc
d’Alba català?

He, he, el que ens ha arribat del se-
gle XIV a Grècia són cròniques pos-
teriors, bizantines, perquè és una
època molt anterior al Duc d’Alba. I
són molt negatives per als catalans.
Realment, Roger de Flor i els seus ho-
mes són pintats amb els colors més
negres. Quasi com monstres.
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«El primer en
considerar
l’Acròpolis un
monument va
ser Pere el
Cerimoniós»

Eusebi Ayensa
sosté que els
almogàvers s’han
polititzat molt,
tant des de
Catalunya com
des d’Espanya
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ràcies a la crisi tots tenim
fills, germans i amics vi-
vint pertot arreu del
món. La veritat és que les

feines que troben no són per tirar co-
ets, però els que són joves aprofiten a
veure món i a aprendre llengües, un
èxit de la conselleria d’ensenyament
que fa anys i panys que ens informa
de les necessitats de cobrir l’expe-
dient lingüístic. Com que molts espe-
ren tornar –i jo també ho espero, la
veritat– alguns aprofiten a treure’s els
títols que els acreditin els coneixe-
ments adquirits, no fos cas que un
empresari els volgués contractar i els
demanés els papers. Vist des de fora,
déu n’hi do les coses curioses que s’a-
prenen quan es van a fer exàmens a
les escoles d’idiomes europees. 

Per exemple, el Ministerio de Cul-
tura y Deporte publicita les classes
d’espanyol amb uns pòsters on apa-
reixen uns castellers a la Plaça Sant
Jaume, amb un text on diu «Spanish
skills», habilitats espanyoles, per en-
tendre’ns. Ja veuen, tants d’anys in-
tentant treure’ns de sobre els souve-
nirsde sevillanes, toreros i els barrets
de mexicà i encara resultarà que no-
més es venen a Catalunya. Que pren-
guin nota els empresaris del ram: els
castellers venen, i molt! Deu ser la
manera que han trobat de desmarcar
la seva marca. Un altre dels cartells,
on apareix una fotografia del Gug-
genheim de Bilbao, va encara més
enllà i afirma que «el español mejora
tu calidad de vida». 

Deu ser per això que el judici con-
tra Millet i Montull, que ha començat
per fi, es fa en espanyol. Tenint en
compte l’estat de salut de Millet hau-
ran pensat que l’ajudaria. A mi m’ha
sabut greu. Un presumpte corrupte
que tenim, tan nostre i de tant de ni-
vell, i quan arriba el moment del ju-
dici ha d’explicar intimitats en una
altra llengua. No ens deixen ni això.

G
LES LLENGÜES

L’APUNT FINAL

Judit Pujadó


