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Espanya contra Catalunya
Josep Espunyes

Al mes de desembre passat es va 
celebrar a Barcelona el simposi 
Espanya contra Catalunya: una 

mirada històrica 1714-2014. L’animad-
-

tural, basat en una perspectiva histò-
rica objectiva, rigorosa i acadèmica, 
fou fulminant. La premsa «nacional» 
va esmolar la destral i diaris com ara 
l’ABC, El Mundo, El País i La Razón 
la van deixar caure amb força contra 
el fet sobiranista català i el govern de 
la Generalitat de Catalunya. Al mateix 
temps, partits polítics com ara Ciuta-
dans, Partit Popular i UPyD van denun-
ciar el simposi a la fiscalia perquè hi 

una denúncia que no va prosperar. 
Curiosament, aquests mateixos par-
tits no veuen cap mena de «delicte», ni 

el català pateix actualment, ja sigui per 

País Valencià i a les Illes Balears, ja 
sigui per via judicial, juntament amb 
l’afebliment de competències educati-

Un atac, sorprenentment, que ben 

excepcions, des de les files de la intel-
lectualitat espanyola actual, sobretot 
de la diguem-ne progressista. Una intel-
lectualitat que queda molt lluny d’aque-
lla que l’any 1924 es va adreçar al gene-
ral Primo de Rivera en defensa de la 
llengua i la cultura catalanes davant la 

fer que es tanquessin tots els centres 
catalanistes i que es dissolguessin els 
Pomells de Joventut, el moviment de 

i Torres l’any 1920, amb una finalitat 
moral i patriòtica. Personatges com ara 

Pidal, Concha Espina, Ángel Ossorio y 
-

rín, Manuel Azaña, Claudio Sánchez 

Canalejas, Juan de la Encina, etc., no 

van dubtar ni un moment a pronun-
ciar-se en defensa de la llengua nacio-
nal de Catalunya. Així, convençuts que 

característica de l’espiritualitat d’un 
poble», i sabedors que les ordres i els 
decrets de la dictadura feririen greu-
ment la sensibilitat del poble català, 
amb conseqüències de rancúnies que 
en el futur serien molt difícils d’amo-
rosir, van voler fer saber «als escrip-
tors de Catalunya la seguretat de la 

llengua catalana».

va tenir un gran ressò a Catalunya i 
que van contestar, amb motiu d’agraï-
ment, la Reial Acadèmia de Bones Lle-

Matheu, juntament amb diversos nuclis 
d’escriptors i artistes catalans, amb 
noms tan significats com els d’Àngel 

Rusiñol, Joaquim Ruyra, Víctor Català, 

Coromines, Prudenci Bertrana, Ama-
deu Hurtado, Magí Morera i Galícia, 

Alexandre Galí, Lola Anglada, Pere 
Bosch i Gimpera, etc.

Avui, davant «el problema català», 
-

nyols —llevat de comptades excep-
cions, com s’ha dit anteriorment— ha 
emmudit, no piulen, amaguen el cap 

avui es pronunciïn a favor de la llen-

ens preguntem. Que no tenen una 
personalitat tan pronunciada com la 

temps de Primo de Rivera? O potser 

arriben a pensar que prendre una 

llengua i la cultura catalanes els 
pot barrar portes d’influència o 
fer-los perdre contractes i actua-
cions ben remunerats? ¿O potser 

la llengua i la cultura catalanes? 

parlants castellans que menyste-
nen una llengua com la catalana, 

la seva però que socialment i 

tenen la tan suada unitat d’Espa-
nya per sobre de tot i de tothom? 

Sí que sabem, en canvi, que el rebuf 
contra Catalunya, contra tot el que sigui 

de l’Estat espanyol. Sobretot des de 
-

çant per un fet tan elemental i demo-

Espanya contra Catalunya? Oi tant que 

tirallonga d’insults que des de les Espa-
nyes s’ha dedicat a la cantant Shakira 

en català, «Boig per tu», de Sau, en el 
seu darrer disc. Una mena de tornada 
al túnel del temps, diríem, pròpia dels 
anys de la postguerra, tan negres com 
una gola de llop. u

El rebuf contra Catalunya, 
contra tot el

que sigui català, 
cada dia és més general
arreu de l’Estat espanyol 


