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L' Espanya

A les primeres
décades del segle

immób¡l
LLUíS MABTíNEZ MARTíNEZ

, ,  l )odria 
passar que le\ cir-

\ \  I  cumrtancier fo5sin tals
que els governs es veiessin obli-
gats a cedi¡per les pretensions de
Catalunya. Sí, pe¡ desgr¿cia, aixd

succeís, l'autonomia hade ser ab-
soluta, ha d'a¡¡ibar fins a la inde-
pendéncia. Que els catalans de-
fensin Catalun,va i que una fron-
tera fiscal ens emancipi de la res-

ta dels espanyois de 1'obligació

de continuar enriquint els que

tant pesada i avo¡rida troben la
conviv¿ncia amb Espanya."

Aquest€s ftases no apareixen
en cap dlari ni s'han dit en cap
tertúlia dels últlms dies, com po-

dria semblar; no les |a pronun-

ciar Alicia Sánchez Carnacho,
preocupada per si Artur Mas po-

sarA duanes al'Aragó, sinó que es
van publicar al diari ABC del 25

de novemb¡e...  del 1918.
Un examen a la premsa de les

últimes d¿cades demostra com
l'argumentari contra Catalunya
sempre és el mateÍx. S'acostuma
a presenta¡-la com una regió in-

solid¿ria, xantatgista i desagra-
ida queviu d'Espanya, i a la qual
paga els sac ficis perseguint el
castelld i volent-se'n sepa¡ar, tot i
que alxd, argumenten, se a su-
icida per alnostrepaís. El llibre de

Jaume Medina ¿'drf íc atdlani s me
de l'ABC, publicat per l'Abadia de
Montserrat, n'és un treball ex-
cel. lent.

[,] missatge actual, perd també
moltantic, és que la unió amb Es-
panya va ser una decisió libéIli

ma, perd a p¡incipi del segle XX

XX, la premsa
espanyola
carregava contra
Catalunya amb els
mateixos
missatges que ara.
Pel tronat
argumentari
anticatalá, el
temps no passa.
Els defensors de la
unitat eterna
d'Espanya, que es
declaren moderns
i liberals, en
real i tat  v iuen
ancorats en el
passar

la premsa edltada a Espanya no
tenia tants de miraments. A un
exemplar de Eléi"c¡ fo / Am1o.1a del
1906 hi llegim: uCal castellanit-
zar Catalunya. S'ha de pensar en
espanyol, pa¡la¡ en espanyol,
conduir-se com espanyol, i aixd
de grat o per forea." Senyal, per
tant, que bona part de Catalunya
no se sentia gens espanyola.

Agressió
El nacionalisme espanyol viu
qualsevol intent de Catalunya
d'expressa¡ la seva personalitat
prdpia com una agressió intole-
rable. .No és possible que 20 mi-
lions d'espanyols consentin per
més temps esta¡ a la me¡cé dels
insults d'una minoria incivil,,
afirma un editorial de 1'ABC el 2
de maig del 1920. Dos anys més
ta¡d, el19 de desembre,la matei-
xa publicació expressa aquesta
prioritat: (Mantenir 1'espanyoli-
tat de Catalunya.,

Lanegació de Catalunya com a
nació és vella. No és res que el PP
descobrís en la magna manifesta-
ció de 20.000 persones de tot Es-
panya que va aplegar a Mad¡id el
3 de desembre del 2005. Anys
despré s de la redacció de les Bases
de Manresa (1892), eldiputatAn-
tonio Royo Villanova, llavors del
Partit Liberal, va di¡: nMai, mai
transigiré que Catalunya sigui
unanació, (1915).

Si el catalanisme mobilitza
centenars de milers de pe¡sones,
1'explicació que es dóna des d'Es-
panya és quetot és fruit de lama-
nipulació de les masses. I, alhora,

neguen que Espanya no hi esti-
gui present. "Catalunya no és el
grup catalanista exaltat. A Cata-
lunya s'estima Espanya', diu un
editodal de I'ABCdel5 de desem-
bre deI1918. Hiva més enll¿, en-
cara, el26 de desemb¡e del 19221

"Si aquesta Catalunya espanyola
s'aixequés i complís amb el seu
deure, desapareixeda enun dlael
separatisme,.

Anys més tard, quan les Corts
van aprovar el p¡ime¡ Estatut, el
diputat de Renovació Espanyola
Antonio Goicoecheava manif es-
tar: <Catalunya, la gran maioria
de Catalunya, vol que se l'alliberi
del'Estatut."

Pe¡d ja anys abans, quan Cata-
lunya va comentar a irnpulsar un
primer estatút d'autonomia que
va resultar fallit, hi va haver una
furibunda reacció a la premsa es-
panyola només comparable a la
queva supo¡tarl'Estatut de Núda
i el deI2006, també ambcrides ai
boicot dels productes catalans.

José Antich va escriu¡e a I ABC
del27 dedesembre del 1917: "Per
salvar Espanya cal una política
absolutament cont¡áda a la re-
gionalista. Cal i¡na política de
nacionalisme espanyol; així, tal
com sona... Els que creguin que
Espanya s'ha d'esquarterar, que
ho diguin amb f¡anquesa, i tots
els bons espanyols ens hi posa-
rem en contra.' Contra ells: tal
comva dir el secretarl general del
PSOE, Auredo Pérez Rubacalba,
diumengepassat.

L'edito¡ial del mateix diari del
12 de gener del 1919 plantetava
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la qüestió sense cap ambigüitat:
<Concedir els d¡ets que sol.lici-
ten els catalanistes equivaldda a
la destrucció d'Espanya".

Els militars e¡en clars al respec-
te. Al Eiército Español del l9l8
s'amenaga: (Les unitats nacio-
nals es van fersempre amb les ar-
mes, i no es desfaran amb els dis-
cursos.>

Anysméstard, el25 d'abril del
1935, el diad falangista Atibava
afirma¡: <Espanyols: no desviem
la vista de Catalunya. Cal salvar-
la dels seus envednadors. Cal evi-

tar -ho \.ulgui o no- la seva temp-
tativa de sulcidi.> És un argu-
ment molt semblant al que van
utilitzar alguns generals colpis-
tes, al 1936, per justificar la seva
traició a la República. El mateix
Franco va admetre, eI7937t <Ca-
talunya ésunadeles causes fona-
mentals del nostre aleament."

Perqu¿ laveritat és que si hi ha
algú que notoledbromes ambla
patria aquest és un nacionalista
espanyol, tot i que ara prefereix
dir-se constitucionalisfa o també
p atrí o ta d e s q c o mp I e x at.

Si a I'ABC del 7 de maig del
1922llegim que els que insulten
Espanya <es mereixen se¡ con-
demnats a la pé¡dua de la nacio-
nalitat> (el mateix cástig que es
proposa per als que no sápiSuen
parlar bé l'espanyol), al9 d'octu-
bre del 1995, i al matelx diad,
com que en un acte esportiu ha-
via sonat Els Sej¡7do¡s abans que
la Marxq Grcnaderc, s'exigia a un
editodal: "Aquests fets resulten
una gravíssima ofensa a Espanya
i als espanyols que no pot quedar
impune. S'ha d'aclarir sense dila-

ció aquest insult a Espanya." Per
si un cas;a apuntava als cdmpli-
cesr Felipe González iJordi Pujol.

Eduardo Zaplana (PP), expresi-
dent del País Valenci¿, va decla-
rar I'any 2000: "El nacionallsme
és cosa d'analfabets" ambelben-
entés que els espanyols no ho
són, de nacionalistes. El mateix
any, Ia pedodista nascuda a Cata-
lunya Ca¡me Rigalt, va afirmar:

"El nacionalisme em semblauna
patologia.>

Malgrat que l'assimilació d'Es-
panya per Castella no es va im-
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pulsar a fons fins que esva perd¡e
Cuba I les Filipines, fa poc més
d'un segle, els nacionalistes espa-
nyols van caure en alld del qual
acusen els catalans, i és crearuna
histdria mítica d'Espanya.

Nomé¡ hi ha una nació
Així, a l ABC del 1917 hi llegim:

"Launitat espanyola est¡ feta des
de l'época d'Isabel Ia Catdlíca."
Són unes paraules que possible-
ment subscduda Francisco Mar-
huenda, que al 20 de maig del
1995 també va escriure a I'ABCI

"Espanyano és ¡es artificial, com
pretenen els nacionalistes, sinó
una creació d'Aragó-Catalunya i
de Castella,.

# H¡tumamr =+
r4:!-.s.-,"qga'"¡--e'^

La 0r0tesl¿ de llladr¡d c0rÍa el separat¡smo
de los calalafles de la LiF

Amb el que tots els polítics es-
panyols estan d'acord és que Es-
panya ésuna: "Denació, aquíno-
més n'ni ha una: Espanya,, va
afirmar el popula¡Javier A¡enas
eI2003; .Espanya no és un edifici
en obres, ni molt menys en en-
de¡¡oc. És una pátria comuna i
indivisible pe¡a la igualtat i la so-
lidadtat', va ¡ebla¡, també al
2003, José Bono, llavors presi-
dent del Congrés dels Diputats
espanyol.

Durant la manifestació cont¡a
el tercer estatut de Catalunya,
Ma¡iano Raioy va proclamar:

"Només hi ha una nació: Espa-
nya., I per si no s'havia ent¿s,
unes setmanes més tard, el 5 de
febrer del 2006, va manifestar,
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Sempre
demanant
El Ej érc ¡to Es po ñ ol exposa-
va el 1918 una ment¡da
que encara circula: "Cata-
lunya no és l 'explotada, si-
nó la que explota a la res-
ta d'Espanya." El mate¡x
an, José Antich diu a
l ',48C: <No es facin i l. lu-
sions lsicreuen que] po-
dran seguir com fins ara,
enriquint-se gr¿cies a
l'aranzel que ens opr¡meix
a la resta d'espanyols i que
tant els beneficia a ells."
Adolfo Mars¡llach avisa del
caricter catalá a l',4BCde
l'11 d'octubre del 1934:
<No es cansaran mai de
demanar."

Temps passats? El
'1979, Ale,andro Roias
Marcos, líder del Partit 50-
cialista d'Andalus¡a expli-
cava: "Catalunya s'ha en-
riquit a espatlles del poble
andalús>, mite que repre-
nia al 1991 Juan Carlos
Rodrí9uez lbarra, presi-
dent d'Extremadura: "Ca-
talunya... ha estat robant
la resta de fegions durant
el rég¡m anter¡or."

I al 1994, Celia Vil lalo-
bos, m¡nistra del PP, va
d¡r: "Els nostres diners
se'ls estan emportant els
convergents, quan hem
estat els andalusos els que
hem aixecat Catalunya."

tot insomne: <L'Estatut de Cata-
lunya és unmalson, un malsonl"
Unes setmanes abans, el3 de no-
vembre del2005, el seupiedeces-
sor, José Maria Aznat haviacon-
fessat: "Qualsevol persona sap
que millons d'espanyols viuen
amb l'angoixa que Espanya pu-
guidividir-se.,

La reacció d'Espanya amb rela-
ció a qualsevol intent d'autono-
miapolítica a Catalunya ha estat
sempre la mateixa: amenaces i
insults. Perd mai es pregunta per
qué, any rere any, Catalunya de-
mana una relació diferent amb
Espanya. Es despatxa com una
déria o el producte d'una mani-
pulació massiva; def ectes polítics

El matelx columnista havia es-
cdt al mateix diad lust un mes
abans: nsembla mentida que al
cap de 400 anys de viure units
tots els espanyols formant part
d'unsol Estat iuna nació es torni
a parlar de dividir-nos." Perqué
Espanya ia era un Estat modern
molt abans que aquest concepte
nasqués, a final del segle XVIIL

José Maia Salavania, a l',48C
del26 de febrerdel1919, sembla
voler contemporitzar: (Catalu-

nya és només una e.rpressíó regío-
r'?al', i no li nega personalitat, pe-
ró "és una personalitat subordi-
nada> a Espanya.I Antonio Royo
Villanova, a l'ABc del24 de juny
del 1932, aporta idees que es re-

ABE ABE

nilíting anticatalanista S*r,,,ffii,il EW
que, com se sap, no exísteixen a
l'Espanya modernai no naciona-
listad'avui.

Una creació ben lliure
Una técnica que ha estat molt
utilitzada és la técnica de falsejar
la histd a, una trampa, per cert,
que molts tertulians i columnis-
tes atribuelxen als catalans amb
una tenacitat unánime i entu-
siasta.

José Antich va afirma¡ a I'ABC
del 9 de novembre de l'any 1917 |

"Catalunya forma part d'Espa-
nya no perqué Espanya se l'hagl
apropiat confua la seva voluntat,
sinó per enllagos entre prínceps
sobirans de petits regnes veins i
per conveni¿ncies própies."

peteixen a!'ui dia com article de
fe: nCatalunyanova sermai Estat
ni res. Només va ser un comtat
fuancés, i si va arriba¡ a seralguna
cosa en la História ésperqué esva
uni¡ a Aragó." Són paraules que
segurament subscriu¡ia l'histo-
riador Césa¡Vidal.

Molt més en l'actualitat, perd
tampoc no pas en el temps histd-
ric, Luis Mada Anson va avisar,
dins I'ABC del27 de setembre de
l'any 19941"El delicat edifici de
la unitat espanyola construit du-
rant \"uit segles amb l'argamassa
de sang, s'esquerda dia a dia da-
vant la indignació de l'espanyol
mitjd, que estima la pAt¡ia gran, i
deles Forces Armades, que la sen-
ten en lesentranyes.l delrei".

ffi-**¡fo,



Dues portades del diad de MadridABC en qué s'insinuen interyencions del'exércitper garantt la indiüsibilitat de l'Estat espanyol

L'exércit, l'argument d'abans i d'ara
El nacionalisme espanyol confia en les forces armades per forgar la unitat d'Espanya

LLUíS MARTíNEZ MARTíNEz
I ,

I a quan eSvan reqactar tes tia-

, ses de Manresa els mjlitars
van entomar molt malament
unes peticions d'autonomia
que els recordaven Cuba.

Aixi, a La Correspondencia
Militar del1899 s'afirma: "Ur-
geix exercir a Catalunya una
activa vigiláncia, per descobrir
i apoderar-se de tots aquells
que sustentin les idees del sepa-
ratisme per fer-los desaparéi-
xer per temps il.limitat., Qui-
na difeÉnciahiha, entre aixd i
l'article de Ped¡oj. RamfuezaEI
Mrmdo del 16 de setembre, més
d'un segle després, demanant

un augment del prcssupost de
Defensa?

L'articulista Ego Sum, a
I'ABC del 26 de desembre del
1918, reitera les amenaces un
mes després de la presentació
del projecte d'Estatut que al
1919 va quedar en via morta:

"Tot Espanya está decidida a
esclafar amb energia la serp
que, després d'haver rebut ca-
lo¡ i vida al seu pit, vol greu-
ment fedrla amb mossega-
des., Més clar, impossible.

A EI Imparcíel, L\n diaú, molt
influent en la dreta catdlica,
llegim al 1932: "L estatut cata-
ld lde Núria] és un quist puru-

lent que no té més terap¿utica
que la cirurgia".

Són amenaces pedclltades?
Doncs més aviat, no. Enlestres
portades de I'A-BC que van sor-
tir amb un mateix tít ol - <Espa-
ña, España>- i amb un mateix
pe$onatge {l rei Joan Carles
I- s'afirma clarament que el
monarca, com a cap dels exér-
cits, és la garantia absoluta de
la "unitat d'Espanya>.

Alfonso Ussia, a ¿a -Razó, del
27 de setembre del 1995, expll-
cita solucions rápides contra el
separatisme: <Coneixent la co-
vardia dels polítics nacionalis-
tes no caldda nl una gueüeta

de Gila per posar les coses en
ordre. N'hi hauria prcu amb
unadesfilada.,

L'eurodiputat Alejo Vidal-

Quadras advertia a I ABC del 8
de setembre del 2005: "O aca-
bem amb l'Estatut nacionalista
o l'Estatut nacionalista acaba
ambnosaltres."

YABC del 13 de setembre
passat aconsellava utilitzar di-
versos instruments per posar
els catalans a lloc: "suspensió
constitucional de competén-
cies, legislació básica i d'har-
monització, control pressu-
postad i alta inspecció de l'Es-
tat en matéda educativa.>

DrL 2r aL 27 DESETEMBRT DEL ¿or, . PRTSIICA . 33


	File0010
	File0011
	File0012
	File0013

