
A
quests dies, com cada estiu, la princesa Ma-
ria Teresa de Borbó-Parma passa les va-
cances a la Costa Brava. Ens ha fet coinci-
dir la nostra relació mútua amb París i una
passejada per la magnífica exposició L’Es-

pai dels Somnis, al Casino de Cadaqués, comissariada
per Vicenç Altaió.

Maria Teresa es va guanyar el sobrenom de Prince-
sa Roja per les seves inclinacions socialistes i humanistes,
és un personatge radicalment distint d’aquests habitants
de les portades estiuenques de la premsa del cor.

Dona carismàtica i culta, defensora de la democrà-
cia, es va posicionar dins el Partit Carlista a favor de man-
tenir postures antifranquistes, posicionament que la por-
tar a participar al IV Congrés del  Moviment Europeu
() –conegut mediàticament com a Contuberni de
Munic- que va agrupar tots els opositors espanyols a la
dictadura. Un paper molt innovador tractant-se d’un
membre femení d’una casa reial, en una època on tot
just les dones acabaven d’obtenir a Espanya el dret de
seguir treballant després del matrimoni. Un feminisme
avant la lettre i una postura reformadora que conferien
a Maria Teresa de Borbó-Parma la imatge d’una dona
implicada en la política internacional.

Les seves inquietuds intel·lectuals i humanes la van
portar a doctorar-se doblement en Estudis Hispànics a
la Sorbona de París i en Sociologia a Madrid. Una per-
sonalitat polifacètica que no va dubtar en multiplicar vi-
vències a prop de diferents cultures i a especialitzar-se
en Teoria de l’Estat als països àrabs, cursant el Màster
en Estudis Àrabs de la UdG. D’aquí el vincle profund i
sentimental que l’uneix amb Girona.

Va néixer a Paris el 1933 i hi està domiciliada,
també té casa a Majadahonda (Madrid). Per-
què la Costa Brava i Girona?
Perquè és una zona meravellosa que conec des de fa anys
i no puc deixar de visitar. Però quan n’he gaudit plena-
ment i a fons és des de que el meu amfitrió és Juli Prat,
el conegut advocat gironí i gran amic meu. La meva sort
és poder ser alhora una turista com n‘hi ha milers i ba-
dar pels llocs atapeïts, però d’altra banda ser una con-
vidada, accedir a actes culturals que mai hagués ima-
ginat, o parlar amb persones fascinants que mai hagu-
és conegut altrament. A més, Cadaqués a l’estiu vessa
de magnífiques propostes artístiques, musicals i cultu-
rals, com ara l’exposició del Casino on hem coincidit amb
tu.

Sempre que puc torno a la ciutat de Girona, que es-
timo des de que la vaig conèixer a fons entorn l’any ,
per raons universitàries. Durant tot un curs acadèmic
i encara més tard, vaig venir a Girona de forma discon-
tínua per assistir al Màster d’Estudis Àrabs de la UdG.
El mon àrab sempre ha estat un dels meus interessos
prioritaris com a sociòloga. La meva especialitat és l’es-
tudi de la Teoria de l’Estat als països àrabs, és a dir, no
només el fons i l’articulació de les teocràcies que tan
abunden, sinó la contradicció entre el racionalisme que
històricament ha caracteritzat la cultura i la ciència àrab
i el fet de que tinguin constitucions pràcticament se-
màntiques.  

Va ser un curs acadèmic amb magnífics professors
i un grup d’alumnes brillant. A més vaig fer una
 especial amistat amb la Mercè Solà, una cunyada del
rector Pep Nadal, germà de l’alcalde Joaquim Nadal, que
em va fer descobrir bona part de la ciutat monumen-

tal, el Barri Vell. Així, després, molts caps de setmana
vaig ser capaç de recórrer novament des de la Catedral
fins a la Vall de Sant Daniel, des de la muralla fins a les
cases de l’Onyar... Amb la meva neboda Carolina, que
venia des de Madrid a visitar-me. Fins que va ser no-
menada  directora de la agència de l’ONU per a les Ca-
tàstrofes  Humanitàries i va haver de marxar a viure a l’es-
tranger.

Estic encantada d’haver mantingut en el temps
aquesta relació privilegiada amb Girona! La darrera ve-
gada gaudint d’una visita de la mà del en aquell moment
alcalde Carles Puigdemont, amb el qual vaig mantenir
llargues converses sobre federalisme a l’hora de dinar.
Era per a Temps de Flors! El vaig trobar un polític molt
ponderat, molt dialogant i amb uns sòlids fonaments teò-
rics.

Parlem de política doncs: què és avui el par-
tit carlista? No queda anacrònic?
Actualment som una força ideològica i política petita,
però amb un recorregut històric llarg i molt ric. Des del
gir socialista i humanista que vàrem viure el ,
amb l’expulsió d’Espanya de la meva família, se’ns va vo-
ler marginar de l’escena política i no vàrem ser legalit-
zats electoralment, per això jo he hagut d’assumir mol-
tes funcions per mantenir viva la nostra proposta polí-
tica a Espanya. De fet, com que habitualment residei-
xo a París, per vacances aprofito a fons per veure a per-
sones rellevants de la nostra organització a diferents in-
drets del país, per discutir, actualitzant postures i infor-
macions, a més de gaudir de la seva cordialitat. Sense
anar més lluny, acabo de tornar de València, on vaig do-
nar una conferència. 

De la meva activitat suposo que prové el sobrenom
de «Princesa Roja». És un apel·latiu que va començar a
aparèixer als mitjans de comunicació quan es pretenia
presentar als carlistes renovats com uns extremistes d’es-
querra molt perillosos i eixelebrats, quan jo era porta-
veu del Partit Carlista. Suposo que la intenció era mos-
trar-me com una radical totalment aliena a la tradició
històrica que representem des de . A Espanya, la eti-
queta roig o roja ha estat sinònim del mal durant tota la
etapa franquista i fins i tot després, fins que els triomfs
de la selecció espanyola de futbol li han donat com-
pletament la volta. Ara, roja té unes connotacions po-
sitives, fins i tot en l’àmbit publicitari (riu).

Roja, ho accepto, però anacrònic gens... A banda dels
inevitables i adaptacions que tota evolució comporta,
és clar. No té res a veure l’Espanya d’Isabel II –per ex-
emple- que la del , evidentment. Però la posició del
Carlisme crec que ha anat sempre en funció del que ne-
cessitava Espanya, i també Catalunya, òbviament. Des
de sempre hem defensat que Catalunya ha de tenir un
estatus clarament diferenciat en un marc federal autèntic
i portat a la màxima expressió. És tracta d’aquest fede-
ralisme autèntic que, des de el meu punt de vista, avui
en dia gairebé ningú defensa.

Lamentablement, l’enquistament de les posicions
contràries sobre el reconeixement polític de Catalunya
han arribat molt i molt lluny. La meva opinió és que no
hi ha hagut ni diàleg ni tan sols intents de diàleg entre
les dues parts en conflicte, ni per part dels polítics ni de
la societat civil. Ha imperat la «moral de la convicció»,
de la qual el professor Max Weber diu que només s’ar-
rapa als propis postulats i genera «comportaments
impossibilitadors» del consens; en lloc de predominar
la «moral de les conseqüències», que precisament s’a-
tén a les conseqüències de les situacions i genera com-
portaments que fan possible el consens. Així s’arriba a
la situació actual, que, per nosaltres, no porta enlloc i cal
superar costi el que costi.

D’alguna manera la
política no és tan sols
una qüestió de genè-
tica familiar. Podríem
parlar d’una implica-
ció intel·lectual i vi-
vencial per entendre
el perquè de les coses?
Efectivament. La meva pri-
mera tesi doctoral en So-
ciologia fou sobre la in-
fluencia del factor religiós
a la política a Irlanda. Vaig
viure bastant temps en
aquell país, tot estudiant
com les diferencies entre
catòlics i protestants, amb
totes les seves complexitats
i ramificacions, marquen
absolutament i de forma
dramàtica la política ir-
landesa a tots els nivells.
Arran d’altres interessos
sociològics també he viscut
a Llatinoamèrica, a Mèxic
i a Veneçuela... i tot un any
a l’Índia. 

No em fa res explicar
que vaig poder conèixer a
l'Hugo Chávez de la pri-
mera etapa, la que estava
centrada en la creació mas-
siva d’habitatge social. Ara
és un personatge criticat
per l’ulterior deriva catas-
tròfica de l’economia i el rè-
gim veneçolans, però a l’è-
poca de què et parlo va ser
molt interessant.

I aquest sistema d’im-
mersió sociològica l’he
aplicat moltes altres vega-
des. Pel meu interès en el
món àrab –te’n parlava
abans- pels països àrabs,
he viscut alguns períodes
–un any o més, de vegades-
a Tunísia, Marroc, Algè-
ria, Jordània, Líban... He
publicat monografies...
Crec que és l’única forma
de conèixer una mica un
país, i encara molt relati-
vament: llogar un aparta-
ment normal i fer vida nor-
mal, sense privilegis, par-
lant amb la gent però tam-
bé amb els col·legues de la
universitat. Cal casar la li-
teratura sociològica espe-
cialitzada amb el que es viu
al carrer.

És molt significatiu que,
en el mon islàmic, que
històricament ha desen-
volupat els aspectes més
racionals, la ciència, les
arts..., els seus dirigents
han privilegiat les tendèn-
cies contràries, no racio-
nalistes, amb diferents for-
mes d’absolutisme. Per a
mi, aquesta contradicció és
clarament la base de la si-
tuació en la que ens tro-
bem actualment.
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Maria Teresa de Borbó-Parma passa les vacances a la Costa
Brava. Dona carismàtica i culta, defensora de la democràcia, es

va guanyar el sobrenom de «Princesa Roja»

Una «Royal» singular 
a la Costa Brava
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◗ Maria Teresa de
Borbó-Parma a
Cadaqués. 


