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L
legeixo sempre amb fruïció els articles de
Laura Freixas a La Vanguardia, per la seva raci-
onalitat, la seva ironia i la seva cultura; molt
sovint hi estic d’acord. Ara bé, en l’article
d’ahir Freixas constata que l’estrena d’un
Shakespeare al Grec de Barcelona no ha aixe-
cat ni un sol comentari en la premsa britàni-

ca, i en canvi, quan s’estrena allà una obra espa-
nyola, els diaris en fan un desplegament informa-
tiu. Diu que no és qüestió de qualitat, sinó de
modes. Pel que fa a la qualitat, he seguit en diverses
ocasions la comparació entre Lope o Calderón i
Shakespeare, i el resultat és pur patriotisme. La
comparació, però, es pot fer molt bé entre
Cervantes i els novel·listes del XVI. Lope és un servi-
dor de la Corona castellana i les seves peces, sobre-
tot les gracioses, a mi em semblen extremadament
avorrides; Calderón és més noble, més ambiciós,
però la seva solemnitat és tan monolítica i poc
matisada que sembla apta més per a especialistes
que per al gran públic. Shakespeare és una tempes-
ta, una grandiosa bufetada a l’ànima; en sortir
d’una obra de Shakespeare, has canviat: alguna
cosa teva ha quedat a l’escenari i alguna cosa del
geni s’ha submergit en tu. Precisament perquè hi
veig un abismal salt qualitatiu, em va sobtar que
un intel·lectual tan fi com José María Valverde,
sempre enyorat a Catalunya, escrivís unes pàgines
que em semblen fallides: li van fer l’encàrrec
d’escriure un article-lliçó sobre Shakespeare, i es
limita a exclamar, ofès: i Calderón què? És que no
és igual de bo? A mi la comparació em sembla
d’aquelles de quiero y no puedo; ho lamento: la gent
intel·ligent, com Valverde, haurien de deixar la
pàtria per a qüestions patriòtiques, però no per a
qüestions artístiques (ni gastronòmiques; l’estó-
mac no en té, de pàtria...).

Laura Freixas coneix a fons el Regne Unit, i jo en
sóc semianalfabeta, però tinc constància professi-
onal que Shakespeare és a l’escola, que els nens i
nenes han de llegir i aprendre Shakespeare, que hi
ha una autèntica immersió educativa, que hi ha pa-
ròdies, òperes, musicals, tebeos, acudits; que hi tro-
bes samarretes! No em sé imaginar una samarre-
ta espanyola que digui “Y los sueños sueños son” o
“Todos a una: Fuenteovejuna”. L’escola ha fabricat el
shakespearisme. Com ha fabricat l’anticatalanis-
me o l’homofòbia; o també el menjacapellanisme
o la Play Station. Per això és tan vital, no?

L
a proposta de la ponència redactora
de l’Estatut va ser aprovada diven-
dres, però únicament amb els vots
del tripartit. CiU es va abstenir per

considerar-la insatisfactòria i el PP va votar-
hi en contra al·legant que conté punts in-
constitucionals. Si finalment el nou Estatut
no compta amb el vistiplau dels d’Artur Mas,
no serà aprovat, ja que calen dos terços del
Parlament. Entrevistat el mateix divendres
a Els matins a TV3, el líder d’ERC, Josep-Lluís
Carod-Rovira, va subratllar que l’esborrany
d’Estatut és millor que l’Estatut actual i va
criticar CiU per acusar el seu partit de su-
peditar-se als socialistes. Carod també va
apuntar, a tall de justificació, que la pro-

posta de la ponència és “el màxim” que es
pot aconseguir amb l’actual configuració
parlamentària. El que el de Cambrils sem-
bla que vol passar per alt és que avui, a Ca-
talunya, hi ha majoria absoluta de CiU i ERC,
majoria absoluta que s’ha fet notar ben poc
perquè en un grapat de qüestions clau els
republicans han decidit, com divendres, fer
costat al PSC, amb qui governen, i deixar ab-
solutament sola la federació nacionalista.
Potser paga en aquests moments la pena re-
cordar que els republicans es van presentar
a les eleccions catalanes amb una propos-
ta d’Estatut anomenada Constitució de l’Estat
lliure associat de Catalunya, que, naturalment,
incloïa el concert econòmic.

E
l 23 de juliol farà vint-i-cinc
anys que va morir Alfons
Comín, que havia estat di-
rigent del PCE i del PSUC,

cristià convençut que va demostrar
que era compatible la fe amb la mi-
litància comunista. I que el que calia
era lluitar contra els catecismes. Si
havia estudiat a fons Andalusia, vivia
obsedit pels dissidents dels països de
l’Est, veritable xacra del pensament
acrític dels seduïts per les posicions
soviètiques. En el llibre col·lectiu
Poder y oposición en las sociedades posre-
volucionarias va publicar-hi un treball
importantíssim: Liquidemos la heren-

cia de una patrística marxista, en sin-
tonia amb una de les seves darreres
grans aportacions teòriques: Cristia-
nos en el Partido comunista en la Iglesia.
Tot i que era enginyer industrial, va
ser l’ànima d’editorials com Nova
Terra, Estela i, sobretot, Laia, des d’on
va impulsar la posada en marca de la
col·lecció Textos filosòfics, assessorat

tothora per Josep Calsamiglia
(q.e.p.d.), Pere Lluís Font i Josep Ra-
moneda. Insistia en aquest punt: “Si
actualitzem el català com a llengua
del pensament filosòfic estem tre-
ballant amb eines sòlides a favor del
pensament més universal en català”.
En canvi, d’altres, autoungits de na-
cionalistes catalans, donaven vida

a més premsa en llengua castellana.
Comín, aragonès de naixement, ju-
gava a fons a favor del català. I, per
cert: va morir com a diputat del Par-
lament de Catalunya. Ja malalt, no
va poder ni ocupar el seu lloc a l’he-
micicle. Havia escrit, a la revista ca-
talana que també havia fundat, Taula
de Canvi, un article SOS sobre l’es-
cassa participació del poble de Ca-
talunya en el referèndum sobre l’Es-
tatut. Espero que tant aquelles
consideracions com la seva figura
siguin recordades quan aquest ju-
liol, i si tot va bé, el Parlament
aprovi un nou Estatut.
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