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ElRei enalteix el diàleg i la
llibertathonrantCervantes
Magna clausura del centenari cervantí al Palau Reial

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Ahir, gairebé alhora que Donald
Trump defensava per Twitter el
seu contestat veto migratori, Fe
lip VI exaltava al Palau Reial els
valors “cervantins” del diàleg i la
llibertat. El Rei clausurava així,
amb la reina Letícia i davant més
de 200 convidats en representa
ció de les principals institucions
polítiques i culturals, els actes del
IVcentenari de lamortdeMiguel
de Cervantes.
“La societat en què vivim, la

que volem construir per als que
vinguindesprés, nopot renunciar
ihad’aspirar,perdamuntde tot, a
ser una societat cervantina en els
seus valors inspiradors; especial
ment els de llibertat i diàleg”, va
afirmar el Monarca en una cele
bracióquevacoincidir ambel seu
49è aniversari.
Sota la conducció de l’actriu

Concha Velasco, la clausura del
centenari va incloure un home
natgemúltiplea l’obradeCervan
tes a travésde lectures i represen
tacions musicals i teatrals breus
dedicades a l’escriptor d’Alcalá.
Així, en presència de la vicepresi
denta Soraya Sáenz de Santama
ría i el ministre Íñigo Méndez de
Vigo, com a principals autoritats
polítiques, l’acadèmic i actor José
Luis Gómez va fer una lectura
dramatitzada del testament de
Don Quixot, Antonio Colinas va
llegir el seupoemaMiguel deCer
vantes interroga a su noche final,
el grup de teatre Ron Lalá va po
sar en escena algunes de les seves
iròniques Cervantinas i l’agrupa
ció musical Sarabanda va inter
pretar tres peces barroques.
La cerimònia es va desenvolu

par al saló deColumnes del Palau
Reial sota el títol Cervantes vive.
Perquè, segons va adduir Felip
VI, “el que de debò celebrem –en
l’accepció més feliç de la paraula
celebració– no és la mort, sinó
precisament la vida deMiguel de
Cervantes”.
Viu l’autor de Los trabajos de

PersilesySigismunda i “viu la seva
obra”, va continuar el Rei. Una
obra, va afegir, per la qual els lec
tors hanmostrat unpersistent in
terès i fins i tot passió” amb el se
guiment massiu dels més de 500
actes d’un centenari que, de fet,
encara es prolongarà fins al juny
vinent.
L’obra cervantina, va dir el cap

de l’Estat, també continua viva en
tant que “continua inspirant no
només els escriptors que són he
reus de la seva ploma, sinó totes
les arts creatives”. Però sobretot
“continuen vius els valors” de
Cervantes i les seves històries,
“tan necessaris, inspiradors i ver
tebradors de l’ésser humà i de la
societat en què vivim”, va asse
nyalar. “El seu ideal de la justícia,
de la tolerància, de la llibertat, de
la bellesa, de la solidaritat, de
l’amor o de l’amistat continuen
tanvius, continuensent tanvàlids
i necessaris al nostre món actual
com van ser en els temps en
què ell els plasmava a les pàgines
de les seves obres i els donava
vida a través dels seus perso

natges”, va indicar el Monarca.
ElReivapresentarCervantes, a

més a més, com el millor expo
nent de l’espanyolitat. Ja que ell
“va definir com ningú l’essència
del que significa ser espanyol,
amb les seves llums i les seves
ombres”, alhora que “va contri
buir decisivament” a forjar
aquesta identitat en els seus dife
rents vessants: “Des de la gallar
dia fins a l’enginy, desde lanoble
sa fins a la ingenuïtat, des del sen
tit de l’humor fins a un cert
fatalisme,desdelmurri finsalno
ble, des del sentimentalisme fins
a la capacitat d’afrontar i superar
els reptesméscomplexos”, vadir.
Més enllà de retratar les carac

terístiques peculiars de l’espa
nyol mitjà, Cervantes va ser –va
apuntar el Rei– un gran cronista
del seu país com a comunitat es
pecialment diversa; un “geni” a

l’hora de retratar “qui som com a
poble, amb les nostres fortaleses i
debilitats, les nostres virtuts i de
fectes, les nostres gestes i contra
diccions,però,en totcas, ambuna
identitat plural i enriquidora que
d’una manera o altra porta cada
espanyol al seu interior”, amb
“unamateixapersonalitat dinsde
la diversitat que caracteritza i en
riqueix Espanya”, va assenyalar
elMonarca.
Felip VI no va oblidar destacar

la rellevància de Cervantes per al
castellà, ja que el Manco de Le
panto “va elevar a la categoria
d’art un idiomadel qual, superant
fronteres, va sorgir un dels patri
monis literaris més rics del
món”.c

MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

Per vestir l’arrencada dels ac
tes commemoratius del IV
CentenarideCervantes, fadeu
mesos, el Rei va manar portar
del Palau Reial a la Zarzuela
un tapís al∙lusiu a la primera
sortidadeDonQuixot, teixit al
segle XVIII, sota el qual es va
reunir la Comissió Nacional
que es va activar ambmotiu de
l’efemèride. Ahir, coincidint
amb el seu 49è aniversari, Fe
lip VI va portar Cervantes al
PalauReial per tancar les cele
bracions amb un acte que va
fusionar literatura,música i te
atre. No és la primera vegada
que el Rei, com va fer quan era
Príncep d’Astúries, aprofita el
seu aniversari per desviar el
focusde l’atenciópública capa
un acte rellevant, tot i que
aquella circumstància no va

tenir constància en el curs de
l’acte cultural, on la Zarzuela
va demanar expressament als
participants que no fessin re
ferència a l’aniversari del Rei.
Sí que hi va haver felicitacions
a títol personal en la recepció
que es va oferir als convidats,
com va fer Concha Velasco, la
mestra de cerimònies, que va
aprofitar la seva experiència
per recordar que coneixia el
monarca des que era un nen. A
més de les autoritats que for
men la comissió, amb Soraya
Saénz de Santamaría, vicepre
sidenta espanyola, al capda
vant, la Zarzuela va cursar in
vitacions a representants del
món de la cultura, des dels

consagrats Plácido Domingo,
Raphael, Julia i EmilioGutiér
rez Caba, fins a talents sorgits
aquests darrers anys com Pa
blo Alborán, Miguel Poveda o
Paco León. També hi havia
Lluís Pascual, ÁngelaMolina i
Juan Mari Arzak, entre d’al
tres.
Com a president de la Co

missió Nacional del IV Cente
nari de Cervantes, el Rei, que
va qualificar l’efemèride
d’“autèntic projecte d’Estat” i
ha presidit al llarg de l’any on
ze actes dedicats a Cervantes,
es va imposar la tascad’inclou
re elmissatge cervantí enbona
part dels discursos ha pronun
ciat endiversos fòrums coinci
dintambl’efemèride.Hovafer
fins i tot el 5 de gener passat,
durant la celebració de la Pas
qua militar, quan va parlar del
“poeta i soldat” reproduint
una frase dita pel Quixot: “Les

armes tenen per objecte i fina
litat la pau, que és el bé més
gran que els homes poden de
sitjar”. En el seudiscurs elmes
desetembrepassatdavant l’as
semblea general de les Naci
onsUnides, aNovaYork,elRei
es va declarar “fill de Cervan
tes” quan va recordar la uni
versalitat del pensament de
l’escriptor, que va saber trans
metre el seu convenciment
que “viure amb noblesa i ge
nerositat és la millor manera
de ser i d’actuar en el món”.
Cervantes va servir Felip II i
Felip III i, quatrecents anys
després de la seva mort, Felip
VI li va servir en safata un
homenatge.c

Felip VI dedica el seu
49è aniversari a
l’autor d’‘El Quixot’
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ElRei, acompanyatper lesautoritats ielsartistesquevanacomiadar l’efemèride,parlaambConchaVelasco

Les frases

L’ANIVERSARI

LA LLUM DE CERVANTES

ESPANYOLITAT

“ LA SOCIETAT D’AVUI

“

“Ha d’aspirar,
per damunt de tot,
a ser una societat
cervantina en els seus
valors inspiradors”

““El que realment
celebrem no
és la mort, sinó
precisament la vida
de Cervantes”

“Continua inspirant
no només els escriptors
que són hereus de la
seva ploma, sinó totes
les arts creatives”

““Va definir com ningú
l’essència del que
significa ser espanyol,
amb les seves llums
i les seves ombres”


