i Catalunya des de molt abans
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Durant el prehistòric neolític, mentre el pare i el fill d’una remota generació de la tribu dels Catlà estan pasturant les cabres, són agredits. I robats.

–Oofre, fill, que t’han fet mal?
–Si, i tant, papa! I ens han tornat a furtar les cabres, eh!
–Sí, cada vegada fan el mateix aquella gent dels garrots.

–I mireu com ens han deixar el poblat! I la nostra casa! Un altre cop!
–Sí, veient la manera en que ho han destruït tot, ja es pot intuir com van viure i patir
també els nostres avantpassats. Sempre agredits per aquella gent tan estranya i
violenta i alhora tan ufana i tan superba!
–I molt més nombrosa que nosaltres, oi?
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La família Catlà, ibera

Mentre les aus migratòries van i venen
i tornen a anar i a venir, passa el temps
i, tot i que la família dels Catlà pot semblar
la mateixa, ja és d’una generació de milers
d’anys ençà. Ja és una família dels ibers.

–Papa! Ara m’està passant una cosa molt estranya i és que sembla com si
haguéssim fet un gran salt en el temps.
–Sí, tens raó. És ben veritat! A mi alguna vegada també m’ho sembla. Com si ara
mateix haguessin acabat de passar més llunes que dits a les mans tenim entre tots.
–Però, papa, més llunes que dits, dieu? Què vol dir això?
–Doncs és una manera de comptar el temps. Ja ho entendràs quan siguis més gran.
Mira, Jofre. En fa molt, de temps, que la tribu de l’home de Talteüll, el que vivia a l’altre
costat de les muntanyes, potser ja va sofrir les escomeses i les garrotades d’aquests
robacabres maldellonses.
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I això que aquells de Talteüll, que potser ja caminaven com nosaltres, encara no devia
ser pas gaire sapiens,...
–Però què dieu, papa? Sapiens?
–Sí, sapiens –que sabem– tal com potser diran que som nosaltres. I precisament ara
que ja estem entrant a la història, aquella gent tan hostil continua igual.
–Las...què? Lastòria? Què és això?
–Mira, ara haig d’anar a veure si trobo la mama, i la iaia i la Sira, que si han vist el que
ens ha passat deuen haver tingut molta por altra vegada. Però, mira, això de la història
és millor que ho vagis a preguntar a l’avi que d’històries i de teories i de moltes altres
coses en sap un pou. I a més a més, em sembla que ara ha començat a escriure la
nostra, d’història. Ves i pregunta-li. Deu estar al seu amagatall de sempre. –En Jofre,
amb el gos, se’n va corrent, agafa un tronc, el llença i xuta una pedra.

–Ei, avi! Bon dia!
–Bon dia, noi! Igual com totes les altres vegades des de fa temps, he sentit com
cridaven aquells salvatges però, encara que he patit molt, com que jo ja quasi no soc
d’eixe món no m’he atrevit a fer res. Us han tornat a fer mal, oi?

–Sí, com sempre! I com sempre, ens han tornat a furtar les cabres. Però, avi, ara el
papa m’ha dit que m’explicaríeu què cosa és lastòria?
–La història, noi, la història. Veuràs! Temps era temps en què els nostres avis van venir
a petar aquí, al nostre territori però, com que encara no havíem entrat a la història, ja
no sabrem mai si venim dels ilergets de ponent, o dels ceretans del nord, o dels
laietans de la costa. I no sabrem pas tampoc si els poblats han estat destruïts pel
transcurs del temps o si ens els van deixar així aquella gent dels garrots.
–Però, avi, no em dieu quina cosa és això de la història, eh!
–Mira, la història és el coneixement dels fets que han succeït al llarg del temps en
un territori o a una tribu i es basa en els documents escrits per la gent que els han
viscut.
–Escrits, dieu?
–Sí, és el que intentaria fer jo ara si no m’entretinguessis tant, això, escriure. Mira!
–Sí! Ja ho veig! Però què és això?
–Però, avi, a més d’això de la història, el papa també m’ha dit no sé què d’unes turies.
Què són les turies?
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–Això és el que ens està passant ara amb aquella gent dels garrots. Però és una feina
molt difícil i no sé pas si podrà ser entesa per algú quan calgui.
–Teories, Jofre! Teories et deu haver dit el papa i segurament es referia a la teoria de
la caverna i la garrotada. És una forma de vida que alguns porten a la sang. Però, noi...
d’això potser ja te’n parlaré un altre dia, quan ho tingui més clar i tu ho puguis
entendre. I ara deixa’m estar, que tinc feina. Apa!
Per allà una mica lluny, passa el pare. Va a caçar, amb un arc i unes fletxes.

–Papa! Papa! Espera’m! Gràcies avi!

Torna a passar el temps i la família continua sent molt semblant a
les anteriors però ja és la moltes generacions més a prop nostre.

–Papa, després de tant temps, l’avi encara no m’ha explicat allò de la teoria i en canvi
m’ha dit que, com que ja no és gaire d’eixe món, li agradaria que li busquéssim un bon
lloc per anar a raure quan li toqui. –I van a la roca del forat o buida, que potser d’aquí a
moltíssim temps serà la Roca Foradada, o de Can Gol. I el fill continua:
–Mira, papa! La roca està oberta!
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–I a més és ben buida. Pot tenir això alguna cosa a veure amb la teoria de l’avi?
–Sí, ben buida és. I és un fet molt trist i irritant que aquella gent, a més de les cabres,
tinguin el vici de robar-nos també els morts. La roca és buida i fins i tot la pedra
tapadora s’han endut. Potser sí que tot plegat té alguna cosa a veure amb la teoria
de l’avi.

–Mira papa! Aquelles barques tan grans ja les vaig veure l’altre dia i són d’uns homes
que es diuen romans!
–Sí, els romans són una gent que van arribar fa poc a la platja d’Empúries tal com
diuen que fa molt de temps van venir aquells que es deien grecs. A aquets romans,
l’altre dia els vaig sentir i, tot i parlar d’una manera força estranya, construeixen unes
obres colossals, eh! Si voleu, un dia amb la iaia i en Bernat, podríem anar a veure
d’on ha sortit tota la pedra per construir l’amfiteatre i les muralles de Tàrraco. I també
l’aqüeducte que hi porta l’aigua de qui sap on. –I un dia van a la pedrera dels romans.
–Dels romans però nostra, eh! Dels ibers! Mireu, és aquesta.
–Sí, i es diu El Mèdol.

11

–M’ha dit l’avi que el dels romans és un poble colonitzador però modern i culte i no pas
tan salvatge com altres pobles que només odien, roben i maten. I a més, els romans
saben de tot i diuen que el nostre mar és seu i que de la nostra Iberia en volen dir
Hispània. Sembla que als de ponent enllà els agrada molt aquest nom d’Hispània però
a mi m’agrada molt més Iberia. I a més a més, els romans saben de tot i ens estan
ensenyant moltes coses, com el llatí, per exemple, i les lleis i el dret i un art molt
diferent del nostre.
–Sí, noi! Si l’avi t’ha dit tot això és que en sap moltes de coses, eh! Potser no tantes
com els romans, però moltes!

De fons se sent música del pas del temps i bufa el vent. I quan el fill ja s’ha fet gran
i s’ha convertit en el pare, va a veure com continua escrivint l’avi.
–Què pare, com va la cosa? –li pregunta.
–Ai, Bernat! Sembla que era ahir que, tal com tu estàs ara parlant amb mi, el meu avi
m’explicava què podria ser això dels anys com a mesura del temps. I mira, ja n’han
transcorregut un fotral i la gran quantitat de coses que han passat i les que han fet
els romans.
I tot rient, rient o, a voltes, somicant o plorant de debò, van passant els anys i els
segles. I mentre el fill de la família Catlà passa a ser l’avi, un dels seus fills s’ha
convertit en un precursor dels joglars força popular que va recorrent mercats de
pobles. I mitjançant una pancarta amb una auca, explica la història de Guifré I
i la invasió musulmana.
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Guifré I i la invasió musulmana

–Atenció! Vilatans! A partir del començament de l’escriptura i de la història, escolteu
ara el que cal saber de tot el que ha passat per aquestes terres després de l’arribada
dels romans i de la creació d’Empúries i Barcino i Tàrraco. Malgrat la seva grandesa,
l’imperi romà es va extingir i, després de la seva caiguda, al nostre territori hi van
arribar els visigots. El dels visigots fou un poble germànic oriental que va derrotar els
romans a la Gàl·lia el 378 i, amb tota tranquil·litat, van fer cap aquí, a Ibèria, durant un
temps en què els nosaltres avis estaven un pèl distrets. I un cop aquí, els visigots van
elegir Barcino com a capital del regne i l’Ataülf en va ser el rei. I sembla ser que, quan
era jove, un noi de la família Catlà, que és la meva família, va ser patge de la muller
romana de l’Ataülf, de nom Gal·la Placídia. I ara, vilatans, vinga!, afluixeu la xavalla
abans que els moros ,o sarraïns, vaja, siguin més a prop.

–Papa, papa! Que diuen que ja venen!
–Sí, des que, procedents de l’Àfrica, van envair el sud de la península i es van establir
allà baix, a l’Al-Andalus en diuen, van pujant amunt però encara no són...
–Que sí, que sí, papa! Que diuen que Tàrraco ja és seva i que després de passar l’Iber
ja han sortit d’Ilerda i estan passant el Rubricat, o el Llobregat, o com es digui!
I se senten uns crits llunyans:
–Que ja són aquí! Ja són aquí!
–Ostres, noi! Doncs anem, anem! Elisenda, dona, agafa tot el que puguis i corre, corre!
Correm-hi tots i anem cap a muntanya! Cap al Pirineu!

Per allà l’any 800, la família Catlà la formen els pares, l’avi i l’àvia, dos nois i una nena
i, a més també, una cabra i el gos. L’avi queda separat allà al fons i està escrivint, com
sempre. I diu el net:
–Papa, què està fent l’avi amb aquella pell de cabra?
–L’avi sempre està escrivint història. Com que encara no ha estat possible desxifrar el
que van escriure a les pedres els nostres avantpassats, ara mateix em sembla que
escriu tot el que està passant amb els moros. I això ho fa sobre la pell d’un xai,
pergamí es diu, perquè una cosa que es dirà paper encara no ha estat inventada.
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La Reconquesta i l’Edat Mitjana

Ara, com sempre, amb capvespres vermells i batalles entre la boira, la nit i l’albada,
continua passant el temps i per als Catlà torna a ser hora d’anar al mercat.

–Ei, Bernat! –diu el pare. –Ja torna a ser hora da buscar-nos la vida. Vinga! Anem!
El pare Catlà actual, tal com abans ja ho havien fet el seus rebesavi, continua explicant
històries i ara ho està fent en un mercat medieval. El fill col·labora tocant el flabiol i el
pare inicia la seva proclama.
–Vilatans, bona gent de finals del segle XV, veniu i escolteu la veu de la història!
Territori, llengua i dret. Història, cultura, art,
llegenda i mites d’arrels llunyanes.
Sentiment i orgull i ràbia. I gent amb ganes.
Nosaltres catalans!

Tot assenyalant la vinyeta de l’auca amb l’escena de creació de les quatre barres, el
pare continua el seu pregó i diu:
–Guifré, nostre senyor, comte sobirà de Barcelona i comte també d’Urgell, de Girona,
d’Osona, de Cerdanya i de Conflent, que visqué fins aquells anys de finals del segle IX,
va fer la reconquesta de la Catalunya Vella, que estava llavors en poder dels moros.
Guifré I va ser el fundador de la dinastia nacional catalana que tindrà més de quatre
segles de vida. I d’ell és, a més, la llegenda de l’eiximent de la nostra ensenya dels
quatre pals de sang, sang del nostre príncep Guifré. –És l’any 897.

–I ara jo, Ramon Garau Catlà, –so de corn llunyà– tinc la satisfacció de dir-vos que
un antecessor nostre també de llegenda, l’Otger Catló, va col·laborar de manera
heroica en la lluita contra els normands sota el comandament de nostre senyor Guifré.
Per això, escolteu tots la veu de la història i alegreu-vos-en! Alegreu-vos perquè, a
l’empara de les quatre barres de sang dels nostres prínceps, els temps de glòria
de la nostra nació continuaran ben vius!
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–I mentre la història va fent via, convé recordar que, l’any 27 del segle XI, l’abat Oliva
va crear la institució Pau i Treva que, a més de l’aturada de lluites, va comportar la
creació de les assemblees dels òrgans representatius de la nació catalana. Unes
institucions amb funcions legislatives, jurídiques i financeres úniques al món. Catalans!
Aquesta és la història de Catalunya fins als nostres dies. –El fill passa la bacina i el
pare Catlà segueix amb la seva:
–I ara, ferma gent de per aquí, vaig a continuar perquè, dos-cents quaranta anys
després de la mort del fundador de la dinastia catalana, estem patint una de les més
grans tergiversacions de la història amb això de la Corona mal dita d’Aragón. I és ara
precisament quan sorgeix la gran pregunta:
–Si els que vivim en aquest territori nostre som catalans, per què en diuen Corona
d’Aragón? Escolteu, que us ho explico. –I intervé el fill.
–Sí, papa. Ahir a la plaça hi havia uns homes amb faldilles des de sobre el cap fins als
peus i anaven cridant que havíem de fablart en crestianu. ! que ho havíem de fer
perquè érem d’això del la corona d’Aragón. Però si som catalans i vivim a Catalunya i
el nostre rei és nostre, per què ens diuen que som de la corona d’Aragón? I a més...
–Sí, sí, tens tota la raó, noi! Amics! Tal com diu el meu fill i col·laborador, per
desgràcia, sempre hi ha hagut els manipuladors que tergiversen la història com els
rota. Del regne d’Aragó, allà, que en diguin com vulguin, és el seu, però la sobirania és
ben catalana i ben nostra. Vilatans! Fixeu-vos bé en l’anàlisi objectiva del cas perquè
aquest és, potser, un dels paradigmes més flagrants de la manipulació i tergiversació
dels fets històrics de la nostra nació. Escolteu! Escolteu això bé! Ramiro II de Aragón,
dit el Monje que sembla que tenia més vocació de monjo que de pare i de rei, fou
coronat com a rei d’Aragó el 1134. Però resulta que només tres anys després li va
agafar un pànic tan horripilant a l’afany expansiu i espoliador de la Castilla llavors
governada pel seu rei Alfonso VII, que va fer donació del seu regne al sobirà de
Catalunya Ramon Berenguer IV. Era la Castilla de caverna i garrotada que han
conjecturat els nostres avantpassats des de sempre. I continuant amb el fil de la
història, junt amb el seu regne, Ramiro II també va ofrenar al comte de Barcelona la
seva petita filla, la Petronila, pobreta, que només tenia un anyet. Però, escolteu això
bé. Si el monarca i la majoria de la població, tota la de Catalunya i una bona part de la
d’Aragó, era de catalana mena i, a més a més, la llengua dels nostres líders i la
bandera de les quatre barres eren també igualment catalanes i, si estaven a Catalunya
totes les estructures d’estat i de l’administració pública i les institucions del regne, com
les Corts, on el monarca havia de sol·licitar el vistiplau dels catalans i jurar el càrrec, i
si, excepte potser el terreny, tot era català, la Corona podia ser d’Aragó?

–Podia l’Aragó haver creat tants consolats de mar com va fer Catalunya? O hauria
pogut l’Aragó dominar el Mediterrani sense tenir-hi ni costa, ni vaixells, ni haver vist mai
el mar? Va ser Catalunya al crit de “Sant Jordi, firam, firam!” qui va conquerir la
Mediterrània i, d’entre totes les tergiversacions que Castilla ha perpetrat contra la
nostra història, aquesta de la mal dita Corona de Aragón és una de les més grans
falsedats. Una falsedat perpetrada amb l’objectiu d’arrabassar la rellevància i el prestigi
de la Catalunya europea i mediterrània, que ens portarà, molt possiblement, de ple a
la més tràgica i funesta dissort de la nostra història nacional. –L’avi, que també és per
allà, ara només mou el cap afirmativament i sense badar gaire boca.
–I el cas és que, tot i la fanàtica dèria castellana de fer desaparèixer els catalans de la
història i del mapa i de la vida, Catalunya i els Països Catalans sempre han estat molt
per sobre de l’obsessió d’uns noms tan preuats per l’altivesa carpetovetònica com són
els de reialmes o regnes.
Malgrat les imprecacions castellanes per reivindicar els nostres drets contra tanta
falsedat, aquesta és la veraç història d’un dels més nefastos paradigmes de les
tergiversacions de la vera veritat. I com que algú es pot preguntar per què a Catalunya
no li cal fer valdre la condició de ser un regne amb tots els seus atributs, resulta que
aquest és un fet que ja va deixar ben clar el segle XIII el nostre comte sobirà en Jaume
I, al qual la història recordarà amb el nom d’el Conqueridor, va preferir “ser el més gran
comte del món” que un més dels reietons existents entre la gran proliferació de regnes
i reialmets que van sorgir a l’inici de la Reconquesta. Sí! Catalunya és un principat i el
monarca sobirà Jaume I no era rei sinó príncep, o sigui primer entre iguals.

Ara, tota la família, ja amb trenta o quaranta anys més, o sigui que el fill gran ja és el
pare i el pare ja és l’avi, està celebrant l’aniversari del més petit.
–Quan jo era jove, així explicava la història a qui em volia escoltar –diu l’avi. –I la
veritat és que m’escoltaven més que ara. I ara que diuen que ja estem a finals del
segle XIV, què en penseu vosaltres de tot això de la pesta burbònica? Per dir-ho
d’alguna manera, és clar!
–Home, papa, realment és una pesta tràgica de debò però no és pas la pesta
burbònica, sinó la bubònica, o negra, que està fent grans estralls al país i a arreu
d’Europa. Però la burbònica, que també pot ser tràgica, potser encara tardarà tres o
quatre segles a ser aquí. –I l’avi replica:
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–Doncs la veritat és que per mi, quan arribi la burbònica, que mala fumarola l’empaiti!
–Doncs jo també dic que els empaiti mala fumarola! –Diu el net. –Però, avi, per favor,
per què no ens expliques ara allò de la caverna?
–No, no! Aquesta teoria cada cop va quedant més clara però encara no ha arribat el
moment de fer-la pública. Ja vindrà. Ja ho veureu!
–Doncs, avi, com a mínim expliqueu-nos què està passant amb la mort del nostre rei
Martí l’Humà i tot això de no sé què de Casp?
–Mireu, la veritat és que això de Casp és un tema de gran fet i d’ell està depenent el
futur del nostre país. Però ara, com que resulta que el vostre pare es veu que n’ha
escrit una obra de teatre, li podeu demanar que us ho expliqui ell. –En arribar a casa, el
fill va corrent a trobar el pare que està escrivint a la taula de menjar.
–Papa! Papa! L’avi ens ha dit que ens explicaríeu això que heu estat escrivint sobre un
compromís de no sé què!
–Sí, sí! Com ja sabeu he estat escrivint sobre tot això de la mort del nostre comte-rei
Martí l’Humà. I com que precisament demà en fem l’últim assaig a la cort del teatre, us
convido a anar-hi. Hi anirem! –I hi van. Vinga! Tots cap al teatre.
Jaume Catlà, l’autor de l’obra, introdueix la representació amb el següent parlament:
–Benvinguts sigueu i bona tarda tinguem tots. Prepareu-vos ara per presenciar potser
el fet més trist de la nostra història nacional, resumit en el títol “La mort de Martí l’Humà
i la gran tupinada del Compromís de Casp”. Una fatídica tupinada de l’aragonès Pero
Martines, conegut com l’antipapa Luna, que va comportar el més immens i fatídic
infortuni de la nostra nació. Ves per on, tot va començar fa més de dos-cents anys amb
el regal del regne d’Aragó que Ramiro II va fer al comte de Barcelona Ramon
Berenguer IV. Un regal que no sols no va reportar cap privilegi a Catalunya sinó que,
en arribar l’any 1410 i morir el comte sobirà de Barcelona Martí l’Humà sense fills
mascles legítims i vius i sense haver estat a temps d’arranjar el seu testament, va
propiciar aquella gran tupinada. Martí l’Humà, i amb ell tot Catalunya, va tenir la
desgràcia de morir poc després d’haver mort també el seu fill i hereu, Martí el Jove, i
amb ell va quedar extingida la dinastia nacional catalana després de 570 anys de vida
i amb vint-i-un comtes de Barcelona al govern del poble sobirà de Catalunya.
I ara, dos anys després de la mort del nostre senyor Martí, estem vivint l’inici del més
tràgic infortuni que pot caure sobre la nostra nació. Tot i que Maquiavel no és nascut
encara, aquest infortuni és degut a les maquiavèl·liques intrigues d’un heretge cismàtic,
excomunicat i perjur com era aquell aragonès Pero Martines. Ara ho veurem.
I s’alça el teló.

16
–Vegeu com acostumava a actuar aquell home.

Per l’escena van passant súbdits capcots que, agenollats, li besen l’anell al Luna i ell,
amb la mà, va indicant al comptable que doni una moneda, o no, a cadascun. Quan un
dels súbdits no s’agenolla i discuteix, el Luna aixeca un dit, mira a l’alabarder en cap i
es senyala el coll amb el polze. Dos alabarders s’emporten el rebel i tornen a entrar de
seguida mentre el del davant es frega una mà amb l’altra.

Al final de l’escena passen sis dels compromissaris de Casp i el comptable dona una
bossa –o potser és “un sobre”?– a cada un d’ells. L’autor de l’obra continua explicant
el que està passant a escena ja que és molt més de gran fet l’acció que les paraules.
–Aquest home, el Luna, fa ben poc va decidir que, com a nou comte de Barcelona i
monarca sobirà de Catalunya, havia de ser elegit el castellà Fernando de Antequera,
un dels fill il·legítims, altrament dits bastards, de la castellana casa dels Trastámara i
al final, així, pel fraudulent i nefast Compromís de Casp, la Corona mal dita de Aragón,
amb la nostra Catalunya i els Països Catalans inclosos, ha arribat a tenir com a rei un
castellà. Un home que posteriorment i alhora serà també rei de Castilla i per aquesta
malaurada qüestió, Catalunya haurà de compartir reis castellans en comptes de tenir
per monarca el legítim hereu del nostre compte Martí, el comte Jaume II d’Urgell, a qui
acabava de nomenar lloctinent de Catalunya. I encara que tan Catalunya i l’Aragó com
Castilla van conservar els seus propis sistemes legals i judicials i les seves respectives
institucions, ja des de bell antuvi es va veure que tot allò aniria de mal borràs, a l’estil
d’allà.
–El cas és que, a més de tres representants de Catalunya, havien d’elegir el nou rei
tres aragonesos i tres valencians, tots ells ben pagats per aquell aragonès tan poderós
com intrigant i malèfic. Però, a més, immediatament després d’aquella gran desgràcia,
el rei castellà va iniciar una venjança de gran contundència contra el comte d’Urgell
amb la confiscació de tots els béns familiars, l’enderroc del palau comtal Castell
Formós, de Balaguer, i l’empresonament del comte a perpetuïtat fins a la seva mort.
Arribat aquest moment, salta un del públic i, molt indignat, crida:
–Si tot això és així, amb gent com aquesta, seria molt millor cadascú a casa seva, no?
–Ben veritat és. Però és que en aquesta lamentable conjuntura, a més de l’afany
d’espoliació i castellanització integral de tot Aragó, estan arribant a la nostra nació
encara més quintacolumnistes d’aquells del “hablad en cristiano”. I la més lamentable
adversitat nacional és que, tot i jurar els furs de Catalunya una vegada rere una altra,
tan aquell Trastámara com tots els seus descendents sempre van incomplir els seus
juraments. I ara, a més a més i junt amb tantes desgràcies, la següent que ens arribarà
de Castilla possiblement sigui la seva Inquisició.
–Gerard, noi, ves a vigilar i avisa’ns si ja és aquí. El cas és que això de la Inquisición
és una altra de les qüestions no sols bestialment atziagues sinó absolutament
criminals.
L’escena ha quedat fixa i, després d’un moment de consternació, es fa un fos a negre,
molt negre. A la sortida del teatre, ja al carrer, el noi Catlà pregunta a son pare:
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–Però papa, digueu-me, no havia de ser l’avi un d’aquells d’allò de Casp?
–Ui, sí però l’avi no va voler participar en una decisió que ja va veure que seria una
mala jugada sense cap mena de possibilitat de poder evitar-la i, per això, el teu avi
no va poder fer cap altra cosa que denunciar la tupinada que estava al caure. Ell, com
cap altre, va preveure la malèfica tragèdia que representaria tot plegat per al futur de
Catalunya però li ha estat impossible fer res per poder-la evitar. I a més... –I se’n van.
–I a més a més, –continua l’avi– amb aquest desventurat esdeveniment i abans que
arribin els anys més terribles de la Inquisición, ara diuen que estem entrant a l’Edat
Moderna. Malauradament, jo crec que Catalunya no podrà ser pas tan moderna com
la voldríem nosaltres i podria ser, si no estigués sota l’hostil jou del domini castellà.
En haver arribat a casa, hi intervé l’àvia i exclama:
–Però escolteu! Què deu passar allà fora? Ves-hi Dídac i escolta.
–Noi, no cal que hi vagis que, per si no ho sabeu, ja us ho explico jo el que està
passant. Heu vist el paper que denuncia tot això? Primer he pensat que potser ho
havia escrit l’avi però després m’he assabentat que el que ho ha escrit ja és a presidi.
Llegiu el que diu! Llegeix-ho tu, Mersenda. –Paren i la noia llegeix:
–La Sagrada Inquisición...
–No us fot? Sagrada? De què? –remuga l’avi.
–La Sagrada Inquisición està massacrant Catalunya. Durant els malaurats anys
transcorreguts des que van arribar els Trastámara, una altra de les tragèdies nacionals
de Catalunya va ser l’arribada i la implantació de l’immoral Tribunal del Santo Oficio de
la Inquisición castellana. I cal saber que actualment són perseguides i enviades a la
foguera algunes fembres falsament culpades de bruixeria i de pertànyer a una secta
diabòlica. I diuen i volen fer creure que entren de nit a les cases per ofegar infants. I la
persecució d’aquesta Inquisició a Catalunya està sent molt més terrible que a la resta
de territoris peninsulars. Cal estar alerta!”
–Sí, és cert! –intervé el pare– és el que està passant a la plaça del Rei de Barcelona
que, ja des de poc abans del 1500, es veu que això de les fogueres es porta cada dia.
I diuen que ara arribarà l’època més sanguinària liderada per l’inquisidor general de
Castilla y de Aragón, un tal fray Tomás de Torquemada. Malgrat la lluita de les
institucions catalanes contra tanta aberració, de seguida sabrem que tan sols en els
quinze primers anys de la seva instauració a Catalunya, quedaran documentats més
de mil processos contra acusats de blasfèmia o heretgia. I d’aquests més de mil
processos sembla que només en quedaran absolts vint-i-cinc. Vint-i-cinc!

Mireu i fixeu-vos-hi bé perquè aquí queden exposades algunes de
les quasi infinites il·lustracions d’aquest Tribunal de la Inquisición
espanyola sota les ordres de la monarquia castellana.

Mireu i fixeu-vos-hi bé perquè aquí queden exposades algunes de les quasi infinites
il·lustracions d’aquest Tribunal de la Inquisición espanyola sota les ordres de la
monarquia castellana.
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Tot això ja forma part de la Llegenda Negra espanyola. Una llegenda que de llegenda
no en té res però, de negra, sí que ho és tota. I a l’engròs. –L’avi ha sortir a fer un volt
amb els nets i, tot passejant per carrers amb muralles, diu:
–Nois! Això de la Llegenda Negra i també de la inquisició ben veritat és! I per cert,
sabeu que el seu tribunal s’ha instal·lat al Palau Reial Major? Com que és aquí mateix,
hi podem passar i us ensenyaré l’escut que hi ha a la façana. Va, anem-hi! Mireu,
l’escut de la Inquisició. És aquest.

Escut del Santo Oficio de la Inquisición, al carrer del Bisbe del Barri Gòtic de
Barcelona, a la façana del que serà el Museu Marés. Fotografia del 2018.
–Ai carai! També fot això, eh! A mi, amb aquesta fàtua ostentació em ve orinera.
En arribar a casa, el petit dels Catlà explica a sa mare el que han vist i el que ha sentit
a dir a l’avi i li pregunta:
–Però, mama! Què vol dir l’avi amb això de l’orinera?

–Vol dir que no està d’acord amb res de tot el que ens imposen des del centre de la
península i, com que ell sempre va per on l’enfila, ho diu a la seva manera. –Malgrat
tractar-se d’un tema de disquisició tan desagradable, tota la família segueix escoltant
l’avi com sempre i, tres generacions més enllà, quan el net ja és el besavi, continua
amb les dèries esbrinadores de la veritat tot dient:
–Escolteu! Escolteu ara tots amb atenció perquè us vull explicar un altre fet que heu
de saber. Quan per allà el 1618 va esclatar la Guerra europea dels Trenta Anys, de
seguida s’hi va embrancar el rei de Castilla Felipe IV, que nominalment també ho era
de Catalunya, i va sotmetre els catalans a unes tan abusives exigències de diners.
I d’homes i manteniment i allotjament de tropes, que el 1647 van provocar la Guerra
dels Segadors i amb ella va sorgir el que seria l’himne nacional de Catalunya, o sigui la
crida a la defensa de la llibertat de la terra, Los Segadors.
Un cop acabada la guerra dels Segadors contra els abusos de les tropes castellanes
en territori català, heu de saber que aquest 1652 és l’any en què diuen que, si no
m’equivoco, el Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, bfff, més
conegut com el conde-duque de Olivares, ha dit que ”el primer negocio y el mayor es
allanar” Catalunya.
I mentre està passejant altra vegada amb tota la família, l’avi continua la conversa
sobre el que estaven discutint un parell d’homes amb què s’han creuat i que acaben
de deixar enrere i diu:
–Aquest Olivares dels dallonses de qui estan parlant aquells, que em sembla que va
venir d’Itàlia tan sols fa un parell d’anys, és una mala persona. I dic una mala persona
per no dir un mal nasc...
–Home, pare, que hi ha els nens i després pregunten sempre què ha dit l’avi, eh!
–Sí, sí! Però, per mi, tant a l’Olivares aquest com al Felipe aquell, tal com sempre hem
dit, que mala fumarola els empenyi i vent els empaiti! Quin mal p... –i es mossega el
llavi, l’impuls hi és però el seny el frena. –I a més a més aquell paio i Velasco de Tovar
va afegir que calia “allanar”, o sigui arrasar, Catalunya “para gozo del rey de España,
Felipe IV.”
Havent passat pel que en un futur ben pròxim serà el Fossar de les Moreres, es troben
davant de la basílica de Santa Maria del Mar, una de les obres d’arquitectura de
Barcelona de prestigi internacional, i veuen que al costat de l’entrada principal s’hi ha
instal·lat un teatret de putxinel·lis. Hi acaben de representar una petita funció amb un
títol força curiós.
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En el moment que passen, un dels putxinel·lis que treu el cap per allà els crida.
–Ei, vosaltres que per aquí passeu! No perdeu mai de la memòria la vilesa de gent
vinguda de fora! Heu de persistir sempre en la lluita contra els enemics de Catalunya
perquè, amb persistència, ha d’arribar el dia de fer-los fora de casa nostra. –Tot seguit
el teatret de putxinel·lis queda enrere i del seu infortunat amo no se’n va sentir a parlar
mai més.
–Però, ara, encara que sigui ben cert que aquell individu del rei d’Espanya té la
intenció d’arrasar Catalunya, com que resulta que Espanya encara no existeix, ja es
veu que això no serà escrit fins d’aquí força anys. Tot i que cal tenir visió de futur, ara
anem a pams, perquè entremig de tot això encara patirem el Tractat dels Pirineus del
1659 pel qual, des de Madrid, Felipe IV de Castilla regalarà el territori nord de
Catalunya al rei de França, no sols gratis et amore, o sigui per res, sinó que fins i tot
sense tenir ni tan sols la dignitat de notificar-ho als habitants de la zona. És una altra
vilesa més perpetrada contra els catalans pels reis de Castilla.
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La Guerra de Successió i el Decreto de Nueva Planta

Ara, en aquest precís moment, podríem aventurar unes altres previsions del futur que
patirem sota domini castellà que sembla que continuarà sent terrible.
–Però, escolteu, –interromp un amic de l’avi que també és allà– perquè encara n’hi ha
més. D’aquell Felipe IV també convé recordar que, el 1701, a les Corts Catalanes va
reconèixer els drets i les constitucions de Catalunya amb aquesta dissertació escrita:
“La nación catalana es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán. Su
territorio comprende: Cataluña con los condados del Rosellón y la Cerdaña, el Reino
de Valencia y el Reino de Mallorca. Los tres pueblos que forman la nación catalana
tienen una constitución política propia y están federados entre sí y con el Reino de
Aragón mediante ciertas condiciones que son objeto de una ley especial. Cataluña es
el Estado político formado, dentro de la Confederación, por los catalanes del
Principado y de los condados del Rosellón y de la Cerdaña. El Principado de Cataluña
es libre e independiente.” I no solament va reconèixer d’aquesta manera tan clara els
drets de l’Estat Català sinó que, a més a més, va jurar fidelitat a les nostres
constitucions. I ara esteu al cas perquè, si bé aquest tan singular i clar reconeixement
hauria pogut ser força satisfactori, la veritat és que aquell home va ser un altre dels
més reconsagrats perjurs que mai va complir paraula. Mai. I a causa de tots els
incompliments seus i dels seus antecessors i, especialment, dels seus successors va
esclatar la Guerra de Successió. I els seus successors van ser Carlos II el Enfermizo o
el Hechizado segons els castellans, o sigui malaltís i embruixat alhora, i el despòtic
borbó francès Felipe V.
La Guerra de Successió va ser una terrible lluita entre els exèrcits borbònics de Castilla
i de França alhora i la Gran Aliança europea, formada bàsicament per l’Imperi
Romanogermànic i Anglaterra, Portugal, els Països Baixos i Catalunya. A causa de
tenir la classe de veïns que té el nostre país, aquella guerra va ser una altra desgràcia
amb final tràgic, de la qual van ser víctimes tots els catalans, i entre ells naturalment la
família dels Catlà de l’època i tots els seus descendents, que ara som nosaltres.

La mare, l’avi, l’àvia i els tres nens de la família Catlà, ara sense ser-hi el pare, seuen
en un pas cobert del casc antic de Barcelona.
–Mama! Què hi fem aquí? I on és el papa?
–Fills meus, després de tantes batalles i tantes morts i tant patiment, ha acabat la
maleïda guerra de Castilla però els castellans encara no en tenen prou i ara ens
obliguen a enderrocar totes les cases del nostre barri. I el pare és allà, tirant a terra
la nostra casa.
–La nostra casa a terra? De debò? I ho podem anar a veure? –Pregunta el fill gran.
–No, no! Ara ho estan enderrocant tot i està prohibit anar-hi. I diuen que després hi
volen fer una fortalesa com la de Montjuïc, o potser més gran encara!
–I està prohibit anar-hi? –A mitja nit el noi Catlà s’escapa i entra a la zona del barri
de la Ribera que estan enderrocant i hi dona una ullada.
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–¡Alto! Quién hay ahí? ¡Aquí no se puede entrar!” –criden de no se sap on i el noi fuig

–I així va ser. Avui he passat pel Portal de Mar on, dotze anys després d’haver
decapitat el general, encara tenen el seu cap allà, dins una gàbia penjada al Portal.
I amb tota la família suplicant per favor que el retirin. I no ho fan.

–Ho podríem anar a veure, mama?
–No, noi! És que tu ho vols veure tot!
Però aquest és un fet tan vil i d’una
indignitat tan terrible que l’has de saber
però és millor que no ho vegis. Però mira,
aquesta gàbia és una de les que fan servir
aquella gent per posar-hi caps tallats.
Nota per al possible lector que hagi arribat fins aquí. Considerant que està llegint
un assaig corresponent al fallit guió de la pel·lícula “L’1-O i Catalunya des de molt
abans”, i el molt abans és molt, cal fer-se càrrec que, en un assaig com aquest, els
salts del temps han de ser molt més bruscos del que eren en el guió original i, així, són
molt més difícils d’entendre sense imatges animades. Tot i això, disposem-nos ara a
revisar sumàriament tot el que va des del final de la Guerra de Successió fins
a la guerra del Franco.

esporuguit corrent carrer enllà i arriba on hi ha la família quan ja és de dia. I diu:
–Mama, aquesta nit he anat a casa nostra i l’han tirat tota a terra. Fa una llàstima!
–Sí, jo ja m’ho vaig pensar, perquè aquella gent és així –diu l’avi.– Però és que, a més
a més d’enderrocar-ho tot, encara hi ha un altre fet també molt trist. L’altre dia, d’una
manera del tot traïdora, van fer presoner el nostre general Moragues, el més lleial i
gran heroi de Catalunya. I diuen que, després d’haver-lo arrossegat pel carrers de
Barcelona, el decapitaran i el faran esquarterar lligat de peus i mans a quatre cavalls
desbocats. I dotze anys després, l’avi reprèn la conversa perquè el temps ha passat
però no ha passat pas l’afront. Ja ho veureu.

I d’entrada, caldrà considerar el denominat
Cas dels Catalans.
Amb aquest cartell al seu darrere,
l’avi explica a l’espectador
“El cas dels Catalans”.
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–Benvolguts conciutadans. De seguida veurem, i patirem, com l’aplicació del Decret de
Nova Planta serà un, i no pas l’últim, dels casos dels catalans. L’expressió “El Cas dels
catalans” fou emprada per les cancelleries europees entre els anys 1714 i 1716 i va ser
la causa que va forçar el denominat Tractat d’Utrecht amb el qual es va acordar el
cessament de la lluita i la fi de la Guerra de Successió.
Des d’aquell moment en què el Reino de Castilla es va comprometre a regalar Mallorca
i Gibraltar al Regne d’Anglaterra a condició que havien d’abandonar Catalunya en
aquella guerra, el nostre país va perdre l’oportunitat d’alliberar-se de Castilla i els
anglesos van quedar en deute permanent amb Catalunya.
Passat un temps, un dia, exhaust i abatut pel dur i oiós treball d’enderrocar casa seva i
construir el fort de la Ciutadella, va aparèixer el pare Catlà al precari racó on havia anat
a raure tota la seva família i, després de les tristes alegries de benvinguda, els va dir:
–Benvolguts pares, Laia i fills! Ha arribat el moment de considerar ben atentament que
si el Compromís de Casp, amb la infausta incorporació de reis castellans a la Corona
de Catalunya, va ser la més gran tragèdia nacional de la nostra nació, el Decret de
Nova Planta del 1716 en va ser la segona. Va ser un decret imposat amb allò de “por la
fuerza de las armas y el derecho de Conquista” del Felipe V amb el qual han continuat
agredint-nos i perjudicant-nos remetent a Catalunya virreis i governadors castellans,
tots ells enemics de tota cosa catalana. Tots els mals tràngols que van passar els
nostres avis i els que hem passat i estem passant nosaltres ara són tan tristos i
dolorosos que serà molt difícil que puguin ser oblidats. I si voleu, avui podríem fer una
visita per alguns dels llocs més emblemàtics de tot el que hem viscut i patit durant tanta
guerra i continuem patint després. Encara que és i serà molt i trist, cal retenir a la
memòria tot el que ens ha passat per poder alliberar-nos de tots els culpables del mal
infligit així que en tinguem ocasió.
–Espereu un moment que vinc! –crida l’àvia. –I van a veure el quadre que anys enllà
realitzaria el pintor Antoni Estruch.
–En aquest quadre s’hi pot captar tot el tràgic dramatisme de la batalla final del setge
que va sofrir Barcelona fins aquell 11 de setembre i amb la qual ja gairebé va acabar la
Guerra de Successió. És ben segur que els catalans cada any rememorarem aquell dia
11 com una de les més nefastes agressions que ens ha fet Castilla. Mireu allà, sota el
penó de Santa Eulàlia, la patrona de Barcelona, s’hi veu el conseller en cap de la
Generalitat. És en Rafael Casanova. I ara escolteu. Tot i haver jurat fidelitat als furs
catalans, Felipe V de Castilla va signar el Decreto de Nueva Planta el 1716 en el qual,
entre altres abjuracions, hi feia aquesta que ara us vull llegir. Tot fullejant-lo, l’avi
llegeix uns fragments del Decreto amb forta entonació:

“Por la fuerza de las armas y el justo! derecho de la conquista ...he juzgado
conveniente por mi deseo reducir todos mis reinos ... a la uniformidad de unas
mismas leyes, usos, costumbres y tribunales... gobernándose igualmente todos por
las leyes de Castilla... Y abolir y derogar enteramente, como desde luego los doy por
abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres
hasta aquí observadas”. I si ja, des de molt abans, Catalunya havia tingut constants
problemes amb Castilla, ara que Castilla s’està convertint en Espanya, els problemes
estan augmentant a l’engròs. Recordeu que després de la batalla d’Almansa, d’ara fa
nou anys, el valencians van penjar cap per avall el retrat del rei dels castellans?
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El retrat cap per avall de FelipeV
en persona va quedar així.
–I així sembla que quedarà
ja per sempre més.
–I el del Felipe VI?

Passa el temps però hi ha temes que són permanents i per aquesta raó, si és que
algun dia existeix un rei amb un nom tan innoble i provocatiu contra Catalunya, potser
ja en podrem parlar més endavant. Però abans que això passi, em penso que els
nostres descendents hauran de patir encara més agressions de guerra i bombardejos
del Felipe V i dels seus descendents. Vegem-ho.

Ara continuarem avançant cap a temps més moderns. Fixeu-vos en aquesta imatge!
Es diu “Las Bombas de Espartero” i és un cromo de l’any 1842 que, des del castell
de Montjuïc, il·lustra el miserable dogma del General Baldomero Espartero, l’actual
Regente del Reino de España que ha establert que “Barcelona hay que bombardearla
cada cincuenta años”.
Però bombardejos a part, per allà el 1870, la família Catlà continua fent la viu-viu
mentre l’hereu, en Joel, actualment periodista, començar a fer pràctiques amb una de
les primeres màquines d’escriure, que acaben de ser inventades fa ben poc, encara
que escriure tot el que pensa no és pas recomanable. Molt especialment no és
recomanable escriure sobre Espanya i els Borbons, des de Felipe V, un dels més
perjurs entre reis perjurs, fins a Carlos II, el del nas, embruixat i malaltís, o en Fernado
VII, dit el Rey Felón, o sigui, exactament, traïdor i autor de fets lletjos, i la reina Isabel
II, la Reina Castiza! I tan castiza! I encara més. –I per altra banda, l’avi, que anava fent
com sempre, el que va fer un dia va ser portar els nets a fer un tomb fora muralles de
Barcelona.
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–Bernat, Onofre i Laia, fixeu-vos bé on som perquè aquest és un dels escenaris més
emblemàtics de Barcelona, especialment per les seves muralles, perquè n’hi ha de
romanes i també de medievals. I a més, malgrat que encara no hi sigui, com que veig
força probable que hi serà d’aquí a un temps, ara us podeu imaginar l’estàtua a cavall
del comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, aquell a qui el rei d’Aragó va regalar el
seu regne junt amb la petita Petronila. Serà aquí. No hi és encara però ben segur que
hi serà. Mireu, mireu! –I, mentre van marxant, l’avi continua parlant.
–Aquí, en aquesta zona de Barcelona, hi ha una bona part de la nostra història, una
realitat que té la virtut de fer-nos adonar de la fermesa i la persistència de la nostra
identitat nacional. I això ho dic malgrat els nefasts tràngols que van haver de viure i
patir els nostres avantpassats així com els que estem patint nosaltres ara a causa de
les agressions perpetrades per gent molt violenta i molt més nombrosa. Nois i noia!
Heu de pensar que de la nostra identitat i de la nostra història n’hem d’estar molt
cofois, molt. I ara precisament, us vull fer una pregunta que ens ha d’animar a tots a
persistir. A veure, sabeu vosaltres qui és el francès monsieur Voltaire?
–Mmmm...
–Doncs, escolteu. Ara, en aquest any de 1751, podem dir que Voltaire és un notable
intel·lectual francès que ha deixat escrita aquesta sentència: “La Catalogne, enfin, peut
se passer de l’univers entier, et ses voisins ne peuvent se passer d’elle.”
–Però avi, què vol dir això? –Pregunta la neta amb cara d’estranyesa.
–Sí, són paraules que, en català, diuen que “Catalunya pot prescindir de l’univers
sencer però els seus veïns no poden prescindir de Catalunya.” Un gran tipus aquest
Voltaire. I un missatge veritablement gratificant és aquest, oi?
–I tant, sí! Però què hi deuen dir els d’allà?
–Els d’allà sols poden desbarrar ja que no saben capir res que no vagi de bracet amb
la histèrica exaltació de la seva Espanya i la seva història úniques i immortals. Però va,
anem! I fixeu-vos també en el que us diré ara. Si enguany, amb això de la Revolució
Francesa, diuen que ja hem entrat a l’Edat Contemporània i l’any que ve, el 1800,
estrenarem any centenari, com que sempre s’ha dit any nou, vida nova, podem dir que
edat i segle nous, vida nova encara més! Però ja ho veurem. –I tant els Catlà com
Catalunya i Espanya senceres ho van veure de seguida, ja que el 1808 va arribar la
invasió francesa, amb el timbaler del Bruc, aquí, i Oigo patria tu aflicción, allà. Però
afortunadament, en canvi, de seguida van arribar també al nostre país la revolució
industrial i la Renaixença.
–Ben veritat és –diu el pare. –I ara, família, quedeu-vos ben asseguts i escolteu,
perquè m’abelleix llegir això que he escrit per a un article del diari, que per mi és molt
transcendent i em sembla que també ho pot ser per a tot Catalunya. Vol reflectir unes
diferències existents ben elementals però prou transcendents.

Escolteu i a veure què us sembla. “Segurament, potser, per la situació estratègica de
Catalunya i el tarannà obert i acollidor dels catalans, la revolució industrial iniciada a
Anglaterra la segona meitat del XVIII ha començat a arribar a Catalunya i el cas és
que, mentre a Catalunya els catalans ens anem espavilant a base, com sempre, de
llevar-nos ben d’hora, ben d’hora, ben d’hora i treballar amb dedicació i empenta,
sembla que més enllà de la Franja de Ponent encara no s’han pogut desprendre dels
seus primitius hàbits de caverna.”
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I a això, li replica l’àvia:
–Fill, sembla que t’hagis begut l’enteniment perquè, tot i ser tan veritat, si això de les
tares i de la caverna ho dius en públic ens podria portar disgustos.
–Sí, és ben veritat. –Diu la mare.
–Escolteu això, també. –Continua el pare. –S’està dient que fa ben poc el mariscal
alemany Otto von Bismarck s’ha manifestat sobre Espanya amb aquest convenciment:
“Estic fermament convençut que Espanya és el país més fort del món ja que porta
segles volent destruir-se i encara no ho ha aconseguit.”
–Sí, és una gran veritat i resulta increïble que, amb una classe política tan inepta que
patim ara i hem patit sempre, Espanya encara existeixi. Però ara, nois, malgrat la
classe política tan inepta que patim sempre, ja tornem a ser altra vegada a allò d’any
nou, vida nova.
Com que el temps ha anat passant molt ràpidament i ja hem encetat el 1900, altre cop
nou segle, o com a mínim, un altre segle acabat amb dos zeros, a ara sí que potser
que en iniciar aquest nou any i nou segle, ara sí, hi hagi un gran canvi.
–Un gran canvi? No! Mai, mai! –Comenta l’àvia, que últimament està molt més
llebrera que de costum. –Mai no hi podrà haver canvi si abans no canvieu vosaltres!
Encara que cal esperar que el segle XX sigui millor que el XIX, potser sí que hi podria
haver un canvi si la classe política espanyola deixés de ser tan ufana i tan superba i
alhora tan inepta i vosaltres deixéssiu de ser tan gallines. Si així no és, això de segle
nou, vida nova tampoc no serà. No serà pas possible enguany perquè fixeu-vos què
diuen que ha dit un periodista britànic que fa de corresponsal a la guerra espanyola de
Cuba. Es diu Winston Churchill i ara és molt jove però diuen que d’aquí uns anys,
sobretot durant la Segona Guerra Mundial que deu estar ja al caure, segur que serà
famós. Doncs aquest Churchill ha definit els espanyols d’una manera tan contundent
com aquesta: ha dit que són “un poble venjatiu” i que “el seu odi l’enverina”. I amb una
definició tan clara i clavada, sembla que per a nosaltres han de ser molt difícils els
canvis.
–I vós, avi, com ho veieu tot això?
–Mira noi, ara fa 40 o 50 anys el meu avi ja em va dir que tot això jo potser ho viuria.
Però mai m’hauria pogut imaginar que, segons a on, pogués existir una mala jeia tan
bèstia. I per tant potser que de moment ho deixem córrer i mai siga. Encara que ara,
en aquest 11 de setembre del 1914, a dos-cents anys exactes de la caiguda de
Barcelona a mans del Madrid borbònic, el més important per a nosaltres és que la
Mancomunitat de Catalunya, que acaba de crear el president Enric Prat de la Riba,
tingui llarga i pròspera vida.

La Segona República, la guerra i la dictadura del Franco

–Escolteu. Ara, com sempre –diu l’avi a tota la família– hem de veure que poc duren
les bones notícies perquè, per si encara no ho sabeu, avui 13 de setembre del 1923, el
Directori Militar d’un general espanyol que es diu Primo de Rivera acaba de fer un cop
d’estat i ha implantat una altra dictadura militar.
–Sí, i l’avi, vull dir el president Macià, eh!, no crec pas que se’n surti amb allò de la
invasió que està planificant des de Prats de Molló.
–Així –diu un dels que a vegades és allà– amb l’eliminació de drets fonamentals i una
contundent repressió contra tota cosa catalana, ho tornarem a passar encara més
magre que fins ara, ja que després, el 1931 amb la Segona República, tot el que vagi
arribant d’Espanya tampoc no ha de representar pas gaire res de bo, eh!
La inestabilitat social durant la Segona República el Franco la va voler dirimir amb la
seva guerra fratricida, farcida d’assassinats, violadora de tots els drets fonamentals i
amb al voltant d’un milió de morts, que ho ensorraria tot encara més. Com una mostra
de tanta perversitat podem recordar, per exemple, que durant el 16, 17 i 18 de març del
1938, Barcelona va ser agredida persistentment amb els primers bombardeigs
perpetrats directament contra població civil en tota la història de les guerres. Entre la
gran mortaldat i destrucció massiva d’aquella terrible guerra, el bombardeig de població
civil va ser una de les gestes més criminals del Franco, en connivència amb l’aviació
legionària del feixisme italià de Mussolini i amb el nazi suport de Hitler. Al cap de 80
anys, tota aquella vilesa, encara ressegueix amb esgarrifança l’espina dorsal dels que
la van viure i les seves nefastes conseqüències encara son ben presents en la societat
espanyola i encara molt més en la catalana.
–La realitat d’aquella època, com tantes altres de grans dissorts, va ser talment així
com us ho explicaré jo ara, perquè aquell funest 18 de juliol del 1936, el dia que
Franco, generalísimo es feia dir aquell més aviat criminalísimo, va iniciar la seva guerra
que traumatitzaria tot Espanya i encara molt més Catalunya. I encara que jo era molt
petit, ja hi era. Va ser una guerra que va durar fins a l’any 1939 i a la qual va seguir una
dictadura tan llarga que duraria fins el 1975. I jo ho vaig viure i patir tot. Durant aquells
anys 30 de la Segona República, les llargues jornades de treball i la precarietat dels
sous i la misèria, així com l’anarquisme i els quintacolumnistes, a més de la incultura
general d’arreu de l’Estat i l’extrema ineficàcia dels governs de Madrid van ser uns
factors tan negatius que van abocar a la societat espanyola a un malestar i una
crispació generals i a una gran inestabilitat política. Només cal fixar-se en el fet que,
tan sols en cinc anys, del 1931 al 36, els presidents del Consell de Ministres de Madrid
van canviar vint vegades, amb l’andalús Alejandro Lerroux, mestre de la demagògia,
de gran protagonista.
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Convé recordar, cal fixar-s’hi
bé, el tracte que la República
espanyola va donar al Govern
de la Generalitat del president
Companys, el 1934.

–I ara continueu escoltant –insisteix com sempre l’avi– perquè us puc dir que, si
aquella guerra del Franco i la mort de gairebé un milió d’espanyols i catalans, o potser
més, van ser terribles, la postguerra i la dictadura, que van durar més de trenta-sis
anys, només els que la vam patir sabem com de mal borràs anava
tot plegat ja que, de fet, no van desaparèixer pas ni la gana, ni la inseguretat, ni les
vexacions i els assassinats, ni la misèria ni la por. I ara, noia, em vols acostar el selló
si et plau. –L’avi fa un glop però, més que per set, només el fa per distreure l’atenció
amb un dels seus mots singulars, per intentar minorar un poc el tràgic relat.
–I ahir vaig veure una foto –diu el pare– que no ha publicat ni publicarà cap diari. Era
del Camp de la Bota, a la platja de Barcelona, on a partir del 1939, o sigui ja acabada
d’acabar la guerra, els franquistes hi van continuar afusellant més de 1.700 catalans.
–I al castell de Montjuïc també n’hi van afusellar, eh!
–Però pot ser veritat que al Camp de la Bota n’hi afusellessin més de 1.700 de
presoners? –pregunta el fill gran.
–Sí! I tant si és veritat. I a més, els presos de guerra que no van ser afusellats van anar
a parar als 194 camps de concentració franquistes, a milers, i molts d’ells van ser
obligats a treballar, i molts a morir, al Valle de los Caídos del Franco i molts d’altres van
ser deportats als camps nazis europeus. I els que no van ser ni engarjolats, ni
deportats, ni afusellats, ni es van exiliar ni van morir, no s’ho van
passar pas tampoc com havien esperat passar-s’ho. I ara, escolteu això bé! Va ser el
1941 quan, a tots els nens catalans, i jo entre ells, ens van manipular la nostra santa
innocència i, amb la imposició d’aquella Formación del Espíritu Nacional feixista, ens
van voler arrabassar la nostra identitat vital amb una immoral i perversa mistificació de
la realitat i de la veritat històrica. En comptes de la història del nostre país ens van fer
aprendre, per exemple, les fantasmagories de Chindasvinto, Recesvinto i “Oigo patria,
tu aflicción”.

I a més a més, aquell Cara al Sol i el ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! I no
ens van explicar res de la veritable història de Catalunya ni tan sols res de Pau i Treva.
Un concepte, Pau i Treva, que per ells sembla que pot ser perillós. La perversitat
contra tots nosaltres i contra la nostra llengua i contra els infants catalansva arribar a
tan alt grau d’immoralitat que en algunes escoles era obligada la delació entre els
escolars que, fins i tot entre els de més curta edat i sota amenaça de càstig, eren
forçats a denunciar els companys o companyes de l’escola que parlaven en català a
les hores d’esbarjo. Així van ser les escoles del Franco després de la guerra i, a més a
més, entre altres delacions i imposicions i prohibicions no sols van ser interdits els
cants populars en la nostra llengua com, per exemple, La Santa Espina, potser per allò
de “Som i serem gent catalana”, sinó que fins i tot van ser prohibides les sardanes o
llibres com, per exemple, The Spirit of Catalonia, del català universal doctor Trueta. I a
més també es va produir una nova gran invasió de quintacolumnistes, militars i
funcionaris que, junt amb la prohibició de la nostra llengua i de tota cosa catalana van
anar minant la nostra identitat personal i nacional. I amb el Franco entrant sota pal·li a
les catedrals i altres excessos extravagants, van anar transcorrent els inacabables 36
anys de dictadura que per a molts va ser un malson ben real de mitja vida i un malson
de tota la seva vida per a tots els que no ho van poder superar.

Els atacs contra l’idioma d’altri és un
dels signes més clars de colonialisme
malànima. Un exemple oficial i ben
significatiu en va ser el militar bicolpista
Felipe Acedo Colunga que, com a
Governador Civil de Barcelona, el 1952 va
deixar ben clar un dels objectius de la
guerra del Franco amb la pregunta:
¿Creen que hemos hecho la guerra para que el catalán vuelva a ser de uso público?
–I amb el Franco, a més a més –l’avi respira a fons però reprèn la marxa– els
espanyols deien que els catalans vivíem a costa d’ells perquè érem afavorits pel règim
quan la veritat és que, sense cap tipus de recursos naturals i amb l’hostilitat espanyola
a sobre, l’únic que teníem els catalans més que ells eren l’esperit emprenedor i ganes
de treballar.
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Tot i això, entre tanta hostilitat i malsons d’aquells anys de malastrugança, convé
recordar un fet del 1971 tan transcendent com va ser la intervenció del català universal
Pau Casals a la seu de les Nacions Unides, quan va anar-hi a recollir la Medalla de la
Pau que li havien concedit. La seva defensa de la Catalunya reprimida pel Franco va
ser un esdeveniment de gran nivell i de ressò internacionals, especialment per la
menció de la institució catalana Pau i Treva que, al segle XI, va representar “l’inici de
les Nacions Unides com a primer parlament del món, per parlar de pau.”

El missatge va quedar enregistrat
i és d’interès nacional ser visionat.

–Però avi, per favor! Sempre m’heu dit que un dia m’explicaríeu la teoria de la caverna i
ara que ens esteu explicant tantes coses no podria ser un bon moment?
–Mireu, aquesta és una teoria que han estat investigant tots els nostres avantpassats i
ara podria ser el moment d’explicar-la perquè ja està quedant prou demostrada. Encara
que, com que és una teoria amb un cert risc, per divulgar-la definitivament cal estar-ne
ben segurs. I la veritat és que ara no estic per explicar tot això. Potser un altre dia.
Ara ja no és l’endemà d’aquell dia sinó que ja hem passat a l’endemà d’uns quatre anys
després i, assegut en un racó d’un bar i amb molta precaució, l’avi, de front, comença a
explicar els esdeveniments d’actualitat a un grup de tres o quatre:
–Com ja sap ben bé tot el món, ahir, el 20 de novembre de 1975, el Franco la va dinyar.
Al llit! Sí, aquell home de guerra i mort ha mort al llit. I la veritat és que ja era hora! Però
sembla, diuen, que ho ha deixat tot ”atado y bien atado” i en general, hi ha tan dol a
l’Espanya dels fanàtics de la dictadura com alleujament i satisfacció dels aspirants a la
llibertat.
–Sí, és ben veritat! Sí! –Afirmen alguns del grup.
–I fins ben poc abans que aquell criminalísimo morís, entre Parkinson, hemorràgies
internes i un munt de xacres més, durant una llarga agonia perllongada artificialment
pels seus propis familiars i el seu govern, aquell home va seguir matant. I entre altres
sentències de mort, el 27 de setembre, tan sols fa un parell de mesos, de penes de mort
en va signar cinc més.

–Sí, matar i pescar han estat dues de les seves màximes afeccions.
–Sí, és ben veritat. –Això és dit per dos dels activistes de la colla de l’avi.
–Però també el Valle de los Caídos, eh! Però, sí, especialment, matar.
–I el 2 de març del 1974, ja havia fet executar al garrot vil l’anarquista Puig Antich,
condemnat de forma absolutament irregular, injusta i indignant. –Ja és ben bé igual
qui ho diu això!.

Però el que també és ben veritat és que
al final aquell home l’ha dinyat i avui, el
president del seu govern franquista, el
carnicero de Málaga tal com era conegut
l’Arias Navarro, igualment de nefast
record, acaba de sortir a la tele amb un,
ple de sanglots
“Españoles, Franco ha muerto”
–I ara–continua l’avi– molta gent està celebrant la notícia de la mort amb gresca i
xampany i, com que el fet d’alegrar-se i celebrar la mort d’un ser humà per molt indigne
que hagi estat no és gens edificant, aquesta alegria és un greuge més que ha perpetrat
contra nosaltres el dictador, fins i tot mort.
I encara, un altre cas de resultat idèntic. Una vegada, i no fa pas gaire, van escriure de
mi, amb un to de menyspreu, “que era un ressentit”. I tant que soc un ressentit, com
ressentits estem els dos milions que vam votar sí l’1-O. I aquest ressentiment és degut
precisament al fet de ser agredits i perjudicats permanentment per l’Estat espanyol
sense cap mena de justificació. I, per tant, aquest ressentiment és un altre greuge a
imputar als que l’han provocat! És una desagradable sensació que complementen tots
els altres greuges perpetrats pels governs de l’Estat espanyol. I no seran pas aquests
els últims. No! Però així i tot, entre greuge i greuge, els sanglots del carnicero de
Málaga i malgrat la nostàlgica emprenyamenta dels franquistes, es va deixar albirar
una certa esperança que a Espanya hi podria haver un canvi radical, tan social com
polític. Però, és ben veritat que molts ja van veure de seguida que tot allò se n’anava
pel pedregar i el que va passar va ser que del franquisme amb el Franco es va passar
al franquisme amb el Franco al babilònic mausoleu de la Basílica de l’Abadía de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos i van continuar manant els de sempre.
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I la Ley de Amnistía del 15 d’octubre del 1977?

La Basílica de la Abadía.
És un mausoleu babilònic franquista amb més de 35.000 cadàvers, molts d’ells dels
presoners de guerra, obligats a construir la tomba del dictador i morts durant les obres.
Molts altres van ser robats clandestinament de diversos cementiris d’arreu i enterrats
allà per fer companyia al culpable de les seves tragèdies.

La Transició i l’Estatut del 2006

És la pregunta l’avi es fa a ell mateix amb gran indignació. Convé recordar que, mentre
els presos polítics del Franco encara eren a la presó, els delinqüents franquistes van
seguir en possessió del poder i es van autoindultar de tots els crims comesos durant la
dictadura. Per mi, una de les immoralitats més vergonyoses d’aquella llei d’Amnistia és
que els mateixos delinqüents se la van fer a mida, fins i tot per quedar impunes dels
assassinats de la “Matança del 3 de març” del 1976, a Vitòria, així com també dels
denominats Sucesos de Montejurra, a Navarra, del 9 de maig següent, comesos quan
el Franco ja era mort. Van ser set assassinats més que foren amnistiats en unes
condicions encara més aberrants que l’amnistia de tots els altres delictes. Aquella llei,
institucionalitzada il·legalment, que va deixar impunes tots els crims de la dictadura,
és un dels fets més indignants contra les víctimes i contra tots els seus familiars i tota
persona de bona voluntat i és un altre dels factors que va afermant la teoria de la
caverna. Aquella va ser una transició que els franquistes van voler fer creure que havia
estat modèlica i molts desinformats s’ho van creure.
I la veritat és que va ser una transició integralment de frau.

Amb l’anacrònica vilesa d’un delicte tan primitiu com és el de robar cadàvers, cal dir
que entre aquests fets tan macabres, i entre també tants d’altres, es va iniciar allò que
van anomenar la Trancisión. Una transició sempre, encara, amb una forta repressió,
de la qual en queden com a proves ben fefaents els documents de les forces francofraguistes, dites de seguretat, els grisos. Els grisos estaven ensinistrats per sortir
rabiosos de les furgonetes blindades, “garrineres” en dèiem, amb l’objectiu de fer
mal a catalans a garrotades. Només pel fet de ser catalans? No, aquella època
apallissaven a tothom. Va ser després que només venien a apallissar aquí!. Mireu!

1 de febrer del 1976.
Garrotades al Passeig
de Sant Joan de Barcelona.
Fotografia de Manel Armengol.
–I jo –és l’avi–que estava passant tranquil·lament per allà del tot aliè al que havia de
succeir un moment després, vaig rebre una terrible garrotada. Va ser una garrotada
tan absolutament violenta i estúpida com gratuïta i inútil, que em va destrossar les
meves lumbars de per vida. I d’altres ben vindrien. –Pausa per respirar.

Contempleu ara aquesta fotografia de l’agència EFE feta el 15 d’octubre del 1977.
Ben poc després d’haver abjurat de la fidelitat eterna als Principios Fundamentales
del Movimiento, l’Adolfo Suárez i tot el seu govern aplaudeixen l’aprovació de la
seva Ley de Amnistía que deixa impunes tots els delictes i crims comesos per ells.
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El clamor contra una amnistia fraudulenta i contrària al dret internacional i a la dignitat
va ser tan escandalós que fins i tot l’ONU va instar a derogar-la. Però la llei
va ser llei, els crims van quedar impunes i els criminals van continuar manant.
–I a més a més, els governs espanyols no han permès mai que ningú investigués tots
aquells crims comesos dels quals ni tan sols han volgut reconèixer la seva existència.
I escoltat això, continua l’avi:
–Aquella infamant llei d’amnistia dels criminals franquistes pot ser considerada un dels
aspectes més immorals i nocius de totes les atrocitats comeses durant l’inici
de la Transició.
–Oh, però...
–Calla, calla –continua l’avi– perquè un aspecte que cal remarcar especialment
sobre aquella amnistia és la meticulositat amb què els seus autors van especificar
els delictes dels quals es volien indultar. Malgrat no haver volgut reconèixer mai la
seva existència, un fet que demostra clarament que sabien ben bé els crims que
havien comès és la meticulositat amb què els van enumerar en aquella llei. I els
cims perpetrats eren exactament els de rebel·lió, sedició i lesa humanitat, inclosos
desaparicions i genocidis, així com tots els tipificats en el Codi de Justícia Militar,
realitzats amb anterioritat al 15 d’octubre del 1977. Una data, cal fixar-s’hi, gairebé
dos anys posterior a la mort del dictador. I encara que convé recordar que “els crims
contra la humanitat mai prescriuen” i, per tant, la responsabilitat dels crims subsisteix,
d’aquella manera tan borda els franquistes van anar conservant el poder.
I amb la Unión de Centro Democrático, de l’Adolfo Suárez i els falangistes i amb
l’Alianza Popular, del Fraga –després denominada Partido Popular, amb els poders
judicial i l’executiu inseparables– i amb un PSOE amb més ànsia de poder que
possibilitats d’una gestió competent, se’n va anar al carall aquella tan oportuna
possibilitat per poder regenerar l’Estat espanyol. I sabeu què us dic, ara, sobre tot
això? Doncs, per abreujar el relat de tot plegat, us diré que d’aquelles ventositats
i flatulències franquistes en van venir totes les quisques que hem estat patint fins
ara i que possiblement patirem encara fins al nostre alliberament nacional. I tot
i reconèixer que aquesta mena de metàfora per exposar el cas és grollera i
desagradable, no n’he trobat cap altra que sigui tan entenedora. És més, repto a
qui sigui a veure si li és possible trobar una explicació dels fets d’alguna altra manera
tan curta i entenedora. Penseu-hi! I per si amb tot aquell desgavell creat en iniciar la
Transició no n’hi hagués hagut prou, el 23 F del 1981, va esclatar aquella potinera
rebel·lió militar, amb trets, al congrés de Madrid i amb grans dubtes sobre la tan
retardada decisió reial del Juan Carlos I.

I d’aquell 23-F en va venir la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico,
la LOAPA. I compte! perquè quan els espanyols es posen a harmonitzar cal anar-hi
sempre amb molt de compte. I poc després, com que Catalunya oferia unes
característiques que reclamaven un tracte singular, com el del País Basc, per exemple,
es van inventar el “café para todos” que atorgava la singularitat catalana a totes les
autonomies. I al País Basc, per què li van concedir el tracte singular? Si la raó no va
ser ETA, sembla que ningú no en sap cap altra.
L’avi fa un glop i continua.
–I poc després del cafè per a tothom, entre el 7 i el 18 d’agost del 1986, el massís de
Montserrat va ser incendiat per quatre costats alhora i una gran part de la muntanya,
símbol de la pàtria catalana, va quedar abrasada. I quina en va ser la causa? Molts
intuïm una perversa intencionalitat ja que els incendis del massís van sorgir sense cap
raó natural que els poguessin ocasionar. I a més d’altres proves, com per exemple que,
mentre s’estava actuant en un front, va aparèixer un altre foc de característiques també
intencionades, hi va haver reivindicacions ultres sobre l’autoria dels incendis. I els
autors, van ser enganxats? Deixem-ho estar, però la veritat és que així va anar i així
va quedar. Però, ara sí, el 1992 van arribar els Jocs Olímpics de Barcelona, un èxit de
gran espectacularitat. Sí, va ser un gran èxit internacional, especialment si tenim en
compte els intents per minorar-lo a causa de la gelosia castellana amb allò del primer
AVE cap a Sevilla i la Cumbre Íberoamericana de Jefes de Estado i, Madrid,
Capitalidad Cultural Europea.
I quan semblava que l’infern devastador de les flames era ja solament un malson
del passat, el 4 de juliol del 1994 Montserrat va tornar a cremar altre cop. El número 39
del Butlletí del Santuari va titular la seva editorial com la “Crònica d’un foc ja anunciat”.
Un total de 3.216 hectàrees, el 41% de l’espai protegit, va cremar una altra vegada a
causa d’un incendi igualment, sembla, provocat de manera intencionada. Durant hores,
les flames van deixar incomunicat i en perill el monestir; hi va haver una gran mortaldat
d’animals domèstics; moltes aus de les muntanyes van desaparèixer; una bona part de
l’arbrat va quedar cremat de manera ja irrecuperable
i els catalans van sofrir altre cop un gran patiment. I ara, un cop fetes aquestes
consideracions, potser que ens saltem totes les altres misèries de la franquista
transició i, així, cal saber que ens saltem l’anàlisi d’allò de ”su pregunta es idiota”
del president Adolfo Suárez al periodista francès que li va preguntar si acceptaria
la llengua pròpia de Catalunya a les universitats catalanes.
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I ens saltem també allò del president Calvo Sotelo sobre “hay que fomentar la
emigración de gentes de habla castellana a Cataluña y Valencia para asegurar el
mantenimiento del sentimiento español que comporta” i ens saltem igualment el
terrorisme d’estat del president socialista Felipe González amb els Grupos
Antiterroristas de Liberación, els GAL, actius del 1983 al 97 i autors del segrest
institucional de ciutadans innocents, així com dels seus 27 assassinats i dels
enterraments en calç viva. I a més dels GAL, el ZEN, Zona Especial Norte, el pla creat
el 1983 pel ministre socialista José Barrionuevo amb l’estratègia de “llevar a término
acciones en los medios de comunicación social mediante la difusión de noticias falsas”.
I el novembre del 2002, va esclatar l’escàndol ecològic del Prestige, sota el govern
en ple de l’Aznar i amb el Rajoy de vicepresident i portaveu, com a responsables
màxims i va quedar demostrada un cop més la ineptitud i la incompetència dels
governs espanyols per solucionar qualsevol tipus de problema vital. Recordem que el
petrolier Prestige va ser enviat lluny de la costa de Galícia perquè naufragués a oceà
obert i que, amb 77.000 tones de fuel, va empastifar una gran zona de l’oceà Atlàntic
a més de 2.000 quilòmetres de les costes d’Espanya, França i Portugal. La indignació
mundial va ser d’escàndol i el Rajoy ho va voler arranjar tot amb un parell de les seves
frases de nota, com aquestes: són “unos hilillos con aspecto de plastilina” i “las playas
están esplendorosas”.

–Bé, escolteu! –intervé el pare. –Em sembla que va quedant prou clar com, des de
molt abans, la Catalunya dominada ha arribat fins ara i ara ja podem intuir que, des del
2006 al 2010, passaran uns esdeveniments que alteraran de manera irreversible el
domini a què l’Estat espanyol ens té sotmesos. I aquests esdeveniments començaran
per l’extermini de l’Estatut del 2006. Un Estatut que va ser aprovat pel 88,8 % del
Parlament de Catalunya i que, després d’haver-lo violat a fons tal com va manifestar el
president de la Comisión Constitucional, que precisament era l’Alfonso Guerra, va ser
aprovat també pel Congreso espanyol.

I d’aquella indigna violació, el Guerra se’n va burlar d’aquesta estulta manera:
“Nos hemos cepillado el estatuto. Y la verdad, para qué nos vamos a andar con
eufemismos, coño, lo cepillamos como un carpintero, durante la constitución, lo de la
durante la comisión.” (Sic.)
–I a més a més, hi va afegir “por infumable”. És que potser se’l volia fumar el
dallonses?
Cal considerar les cíniques paraules i l’actitud per adonar-se de la manera que són els
espanyols més espanyols quan es tracta de voler ofendre i fer mal a Catalunya.
Al vídeo es pot veure tota la seva hostilitat i malvolença.
–Mireu-lo! Torna’l a posar, noi! El cas és que els socialistes van ribotejar aquell estatut
al Congreso després que el president Zapatero hagués fet aquesta afirmació: ”Apoyaré
el Estatuto de Cartaluña que apruebe el Parlamento de Cataluña”. I malgrat la falsedat
del president i el cepillado del Guerra i de l’Estat, aquell estatut va ser referendat pels
catalans, ben cert és que de molt mala gana, i finalment, a més, va ser aprovat pel rei
Juan Carlos, amb les paraules següents:
“A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han
aprobado, los ciudadanos de Cataluña han ratificado en referéndum y yo vengo a
sancionar la siguiente ley orgànica” y blablabla.
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Però, compte!, perquè, després de tantes aprovacions de l’Estatut i de la sanció reial,
el cap de l’oposició Mariano Rajoy en un dia d’una exuberant corrença mental en va fer
una de grossa al Tribunal Constitucional. Recordeu? El Rajoy va sol·licitar al TC que
anihilés l’Estatut i així va realitzar el seu més gran disbarat polític, fins aquell moment,
és clar. I també és ben clar que els disbarats no han estat pas pocs ni minsos. Va ser
una errada tan colossal i va ser celebrada per tants milions d’espanyols que va
significar un altre senyal definitiu que els catalans no podíem continuar de cap manera
sent súbdits d’un estat amb uns governs, i tots els milions d’espanyols que els voten,
que no han tingut mai ni el més mínim respecte pels nostres drets. Amb la seva
permanent dèria contra els drets dels catalans, l’estratègia operacional del Mariano
Rajoy contra l’Estatut va consistir a instal·lar taules petitòries per les cantonades dels
carrers d’Espanya, demanant als espanyols “una firmita contra Cataluña.” I de “firmitas”
diuen que en van recollir més de quatre milions i les van presentar al Tribunal
Constitucional perquè, al cap de quatre anys i il·legalment del tot, s’acabés de carregar
el que quedava d’aquell pobre estatut. Al vídeo “Spanish Constitucional Court” –posa’l
noi!– es pot veure aquell Tribunal, compost per un mort, un recusat, quatre caducats,
dos inútils i quatre destralers catalanòfobs i, el cap d’ells, el president de los Cobos.

–Sí, aquell magistrat Francisco Pérez de los Cobos és el paradigma del manifest odi
espanyol contra els catalans i, a més de representar també l’encarnació dels vicis i
il·legalitats de l’Estat, pot donar una idea de com n’és de pervertida la seva justícia ja
que, per la seva dependència del poder polític, Espanya estigui a la cua de la Unió
Europea. De tros! Veureu. Que un individu mentider i incomplidor de lleis pugui arribar
a ser president del Tribunal Constitucional, el nivell més alt de prestigi a què pot arribar
un magistrat, és tota una demostració de la degeneració política i judicial
institucionalitzada per un Estat espanyol tarat.
I així, després de tres anys de deliberacions, aquell Tribunal Constitucional va emetre
el seu il·legal veredicte sobre l’Estatut de Catalunya. I no va ser pas aquesta la gota
que va fer sobreeixir el got sinó que fins i tot el got ja n’estava fart de sobreeixir-se.
I el 10 de juliol d’aquell any 2010, sota el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”,
els catalans vam dir prou. Prou! –De fons, s’escolta música de no retorn, o sigui, per
als que no dominen gaire l’anglès per allò de “it is very difficult todo esto”, música de
no retorn.
La veritat és que aquell 2010, sense gaire esforç i només amb una mica de respecte,
Espanya hauria pogut aprofitar la bona fe que, malgrat tot, encara conservaven alguns
catalans. Aprofitar la bona fe? Ni parlar-ne i, en comptes de respecte, Espanya hi va
posar una bona part de la seva supèrbia, el seu menyspreu i les seves injustes
il·legalitats i va engegar en orris tota opció d’entesa. I sí, va ser un altre moment de
dir prou. Un prou definitiu! I la veritat és que tot el que pot ser ressenyat sobre tan
funestos episodis de la Transició, i tot i les grans discussions sorgides durant els últims
anys i de la gran quantitat de llibres que existeix sobre el mal que ens ha fet Espanya,
encara no ha estat objecte d’una pel·lícula documental
tan explícita com caldria.

Per altra banda, mentre estava passant tot això de
l’Estatut, va ser quan l’avi va rebre la cordial salutació del
sobiranista escocès Sean Connery:
“Scotland and Catalonia independence!
My best regards and best wishes for every success.”
Catalunya: estat de la nació, 2008.
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–I ara, escolteu! –Hi torna l’avi, és clar. –Perquè hi ha una bona notícia que encara no
us he explicat. En record de l’antifranquista Assemblea de Catalunya, activa des del
1971 al 77, aquest 25 de maig del 2011 ha estat creada l’Assemblea Nacional
Catalana, l’ANC en diuen, amb l’objectiu de lluitar per aconseguir d’una vegada
l’alliberament del domini espanyol. I una les seves activitats prioritàries, entre moltes
altres, serà l’organització de les manifestacions de cada Diada de l’11 de setembre
sempre realitzades conjuntament amb la clàssica entitat Òmnium Cultural.
I com que els anys passen de pressa i molts ja han passat, ara ja us puc fer un resum
de les manifestacions celebrades fins ara i dels èxits aconseguits. Són aquests:
2012. L’eslògan va ser “Catalunya Nou Estat d’Europa” i, malgrat l’èxit d’organització i
participació, hi va haver gran controvèrsia a la capçalera de la manifestació a causa de
la, forçada, inclusió de representació política amb ganes de xumar càmera.

Des d’aquell moment, l’activisme independentista va anar agafant una gran volada
i al cap d’un mes, l’11 d’octubre del 2012, l’ANC va plantar aquesta espectacular
Estelada d’Espelmes a la plaça Major de Vic .

2013. La “Via Catalana cap a la Independència.” Una exhibició cívica i alegre que, amb
30.000 voluntaris i un milió sis-cents mil participants, va ser un èxit espaterrant que va
meravellar el món sencer. I malgrat l’evident realitat, el ministre Fernández es va atrevir
a afirmar que a la cadena sols hi havien participat 400.000 manifestants i, per posar en
evidència la mala idea d’aquell home, l’avi hi va voler dir la seva:
–Escolteu! Escolteu i mireu! Si el ministre Fernández afirma que només hi va haver
400.000 manifestants en 400 quilòmetres, o sigui un per metre lineal, que no haurien
estat pas pocs, aquestes imatges demostren ben clarament la malèfica voluntat
d’enganyar per part d’un dels falsaris ministres del Rajoy. Mireu i opineu!

Un manifestant per metre lineal? Així compten aquella gent els manifestants
dels altres i, al revés, els seus.
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I com a cosa mai vista, cada Diada de cada any, amb un exemplar civisme, van
continuar les massives manifestacions per reivindicar drets i llibertat
2014. La immensa V de Gran Via-Diagonal de Barcelona, sota el lema “Ara és l’hora”
va ser igualment un altre esdeveniment nacional de gran espectacularitat. I aquell
2014, a més, hi va haver un dels fets més singulars i transcendents de la nostra marxa
cap a la llibertat. Després de l’assaig municipal realitzat a Arenys de Munt el 2009, el 9
de novembre, el 9-N, els catalans vam celebrar la consulta sobre “el futur polític de
Catalunya”, amb una doble pregunta. Malgrat els boicots i la guerra bruta de l’Estat
espanyol, la notable qualitat de l’organització i el seny i el civisme dels 2.305.209
votants, amb el 80,76 % favorables al Sí-Sí, van ser d’excel·lència. L’exemplaritat
d’aquell 9-N va quedar magníficament reflectida en aquesta espectacular imatge
captada per REUTERS/Albert Gea.

Nota. Encara que a la fotografia potser no es pot distingir, és ben possible que a una
de les fileres centrals, allà al fons, hi hagués la família Catlà en pes.
2015. “Via Lliure a la República Catalana”. Una altra notable Diada amb la manifestació
de 5 quilòmetres per la Meridiana de Barcelona.

2016. Grans manifestacions de rècord a diferents ciutats de Catalunya.

Aquesta és una vista de la manifestació de Barcelona el 2016.
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2017. Un gran atapeïment de manifestants van formar els signes de sumar i multiplicar
a partir de la junció del Passeig de Gràcia i el Carrer Aragó de Barcelona. I tots els
Catlà del segle XXI se’n van anar cap allà a sumar. I mentre hi anaven, l’avi, que ja el
va veure de lluny, va exclamar:
–Mireu! El palíndrom detonant! –Com que els venia de pas, s’hi aturen un instant.

Explosió de les clavegueres del Reino de España
Sí, l’explosió de les clavegueres de l’Estat espanyol era un tema que venia de lluny ja que
s’havia estat covant des del 2012 i va ser dies després del tema de corrupció conegut com
el cas Bagó que, tot estirant el fil, va anar sortint a la llum el muntatge complet de la
denominada Operación Cataluña, una conxorxa maquinada pel govern de Madrid contra el
nostre país i que englobava tot el lot de les conspiracions d’aquell ministre d’Interior, el
Fernández, de tan mala astrugància i nefast record.
Si ara fa deu anys ens haguessin dit que del 2006 al 2010 passaria tot el que va passar i
que el domini de l’Estat espanyol sobre Catalunya quedaria alterat de manera irreversible,
hauríem flipat. I posteriorment, el 2014, quan el govern de Madrid ni tant sols hagués donat
resposta a les 23 demandes del president Mas i que el 2016 denegués també igualment les
46 sol·licituds del President Puigdemont, què va passar? Paciència, resignació i prudència,
com sempre? No, la prudència ja havia quedat exhaurida feia molt més temps del
prudencial i després, amb l’Operació Catalunya, l’Estat es va rabejar en el menyspreu
contra els catalans d’una manera tan barroera i ofensiva que el seu domini del nostre país
va entrar a la recta final. Segur que ho anirem vivint d’ara en endavant.
Amb fiscals de confiança dels polítics governants; amb jutges addictes posats a dit i/o
canviats a voluntat segons els casos; amb interpretacions de les lleis i la Constitució de
conveniència i barra lliure, molta barra, és ben cert, aquella Operació va fer saltar les trapes
de les clavegueres de l’Estat amb l’explosió de tota la merda acumulada aquells anys que
no era pas poca. I ara, malgrat ben sabut sigui i sigui també indignant i trist haver de
recordar-ho, no podem pas deixar de rememorar algunes d’aquelles frases tan

Les manifestacions, pacífiques i polides, alegres i esperançades ja no van parar
i el 7 de desembre, també del 2017, hi va haver la de Brussel·les que va omplir de groc
el centre d’Europa per reclamar l’alliberament dels presos i exiliats polítics.
Però, entre tantes manifestacions catalanes d’un civisme exemplar, en van anar sorgint
algunes altres com, per exemple, alguna manifestació de falangistes i ultres castellans
que, malgrat l’escassa participació, gairebé sempre acabaven entre aldarulls i
violència.
Aquell any a Espanya també es va produir un altre fet ben diferent simptomàtic.
Envoltat de polèmica per la seva fatal imatge entre elefants i querides, el 2017 també hi
va haver l’abdicació del rei dels espanyols Juan Carlos I. I d’acord amb la llei de
Murphy, per acabar de desacreditar la Marca Espanya va quedar destapada l’Operació
Catalunya i, amb ella, l’explosió de les clavegueres de l’Estat.
–Avi, per què no ens ho expliques com va anar tot això?

inversemblants i plenes de tanta misèria sorgida de la clavegueres de l’Estat. Atenció!
Ben pocs dies abans del diumenge de les eleccions municipals –després de manifestar
unes immoralitats delictives com allò de “les hemos dado en todos los morros” i “les hemos
destrozado el sistema sanitario– el de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau, va dir al
ministre Fernández que contra Xavier Trias, el candidat a l’alcaldia de Barcelona, no tenia
“ninguna prueba” sobre el “blanqueo de dinero”. Però, com que al ministre Fernández li era
igual, li va ordenar “tu fíltralo que la fiscalía lo afina”. I quan va ser descoberta aquella
infàmia, la senyora Ada Colau ja feia mesos que era alcaldessa de
la ciutat a causa de les calúmnies d’aquell parell de conspiradors, sense escrúpols ni
dignitat, contra l’alcalde sortint, Xavier Trias. I com que la justícia espanyola és com és,
en comptes de fer dimitir o cessar al de Alfonso –que, per cert, ja havia estat enxampat amb
les mans dins la caixa d’Antifrau– apa!, el van enviar a ficar mà i continuar fent mal
a una altra banda. I poc després, també al Fernández.
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I després de l’explosió del clavegueram espanyol a causa de tanta il·legalitat i tant
delicte, també va ser quan el 2017 quan va reaparèixer l’Aznar. L’Aznar de “las armas de
destrucción masiva”, a l’Iraq, i el del “¡Ha sido ETA!”, “¡Ha sido ETA!”, sobre l’atemptat
d’Atocha, Madrid, i també l’Aznar de les calúmnies i falsedats com, per exemple, ”Cataluña es
como Serbia” i “En ausencia de violencia se puede hablar de todo”. Aquell Aznar va
reaparèixer amb el seu gran pronòstic: “Antes que romperse España se romperá Cataluña”.
Cal intuir que la profecia la manifestava com a conseqüència
d’una altra operació conspiradora contra els catalans com va
ser la creació de Ciudadanos.

Els Ciudadanos? Sí! Tot i que el relat podria ser inacabable
perquè inacabables són els casos existents, encara que
sigui només una mica per sobre, podem considerar el cas
dels Ciudadanos i el seu delicte d’odi, que han anat i van
sempre aparellats. Ciudadanos, un partit engendrat a la
caverna amb la finalitat de fer-se simpàtic a Espanya fent
mal a Catalunya, va aparèixer el 2006 i el seu cap de llista
de les primeres eleccions, l’Alberto Carlos Rivera Díaz,
es va presentar així de conill. No, no se sap si la gran
originalitat només va ser un pecat de joventut, encara
que, com a mínim, des de llavors ja va quedar ben clar
que s’agradava. I molt.
De fet aquells ciutadans van començar com uns arribistes sense cap altre objectiu que
atiar la confrontació social i l’odi per aconseguir vots a Espanya. I tal com va anar la
seva trajectòria, tant del que va començar conill com dels altres, de seguida es va veure
el seu estil hooligan de tots ells, amb la voluntat de criminalitzar tota oposició a
la seva estratègia. La mateixa estratègia que la del mateix PP, potser amb la creença de
poder governar amb la mateixa demagògia i impunitat. I per aconseguir els seus
objectius, a poc a poc però decidits, es van anar convertint en piròmans professionals de
la confrontació i la brega i especialitzats en el vandalisme i en la creació d’odi i altres
tipus de conflictes on no n’hi havia cap per fracturar la societat catalana amb
la finalitat de treure profit dels conflictes creats per ells mateixos. El Rivera, amic de
falangistes, ho va dir ell mateix, titllat de fals i infame per alguns i de demagog i mentider
sense escrúpols, ni principis, ni vergonya per altres, en una de les seves declaracions de
falsedats majúscules va tenir la barra d’afirmar que ell “s’havia de partir la cara per poder
parlar en castellà a Catalunya”. La veritat és que la cara no
se li veu pas partida, encara que dura, això, sí.

–I de corrupcions, què?
–Doncs tot i l’escassedat de possibilitats, a causa de no poder remenar encara diner
públic, també en tenen cassos.
–I l’Arrimadas?
–Sí, a aquesta la van localitzar a Andalusia, a Jerez de la Frontera, possiblement
mitjançant un càsting estatal, i la van enviar a Catalunya per col·laborar en la feina
bruta amb l’objectiu de trencar la convivència catalana tal com havia profetitzat l’Aznar.
Entre el 2006 i 2008 va fer cap a Barcelona per motius de feina, diuen, el 2011 es va
incorporar a Ciudadanos i, just en fer-ho, ja va mentir sobre els humils orígens de la
seva família, una família amb antecedents franquistes des del 1939, dels que sembla
clar que en va quedar amarada. I al cap d’un any, el 2012, ja era portaveu del partit al
Parlament de Catalunya i, el 2015, candidata a la presidència de la Generalitat i cap de
l’oposició. Per generació espontània? O presumptament, potser, és clar, va ser gràcies
als suports mediàtic i fàctics, soterrats però enormes, i al suport econòmic de milions
d’euros gens transparents, tal com molt possiblement estava planificat? I poc després i
a tot crit, ja demanava al govern de Madrid que defensés “els milions de catalans que
estem sent atacats pel separatisme”. Ei, ciudadana! Aquí d’atacs sols hi ha els polítics
i socials dels governs d’Espanya i els físics i violents de la seva policia i dels vostres
escamots ultres.
–I el Carrizosa? I el Cañas?
–Ah! Sí! El Cañas em sembla que és aquell que, amb tot el seu distingit nivell de
dignitat política i sentit d’estat, va amenaçar amb allò de ”Os montaremos un Ulster
que os vais a cagar”, oi?
–I del delictiu foment de l’odi, què? –Es pregunten molts.
–Escolteu! A més dels seus repetits estirabots que podríem qualificar d’estil
torracollonaire, el cas és que la seva delictiva obsessió d’incitar a l’odi és una de les
infàmies perpetrades en col·laboració amb els governs i els mitjans de Madrid i la
propaguen com si fos un delicte propi dels catalans i no pas propi i exclusiu d’ells ja
que denuncien aquest delicte amb vehemència i són els que el practiquen amb més
mala voluntat i llet. La següent sentència del periodista Lluís Simon situa a aquells
ciutadans i companyia al lloc que els correspon: “Ciutadans i companyia han
aconseguit que la bandera espanyola s’associï cada vegada més a fatxes, ultres i
neofranquistes. Felicitats.”
Tot i que encara va tardar a ser coneguda, al final es va saber que la predicció del
senyor Aznar sobre “Antes que romperse España” no es basava només en els
Ciudadanos sinó també en la fórmula que l’humorista ninotaire Puyal va veure així:
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–Ho he aconseguit! He fet dos
clons meus! Primer ja en vaig
fer un i ara n’he fet un altre De
mica en mica n’aniré fent més
fins a renovar tota la classe
política espanyola!
Els Ciudadanos són més aviat gent de caràcter provocatiu, agre i desagradable. Gent
que està sempre emprenyada (Rep) i sempre també molt satisfeta pels perjudicis que
Madrid provoca permanentment a Catalunya com, per exemple, la fuga d’empreses, la
violència policial o els presos polítics. I la seva col·laboració, que serà essencial quan
arribi la imposició de l’article 155, denotarà ben clarament unes males intencions contra
Catalunya. Però, pel que fa als clons, encara hi ha més, com és el clonat Pablo
Casado i el seu màster fantasma...
–No, no! No era només el seu màster, el fantasma, eh!, perquè també ho va ser la
manera com va acabar la carrera de dret a la universitat pepeamiga Juan Carlos I, de
Madrid.
–Sí, deu ser veritat. I a més, el que és ben segur és que va dir que volia incorporar al
Codi Penal nous delictes, com la sol·licitud de referèndums i la sedició impròpia, o sigui
aliena a ells. I el cas és que potser ho aconseguirà si arriba a ser president del govern
espanyol. –I a partir d’aquí, són molts els que hi volen dir la seva com aquesta que ve
ara i que la podria dir ben bé, per exemple, un lector.
–Mentre a gent així la votin milions i més milions d’espanyols, això no tindrà mai remei.
–O potser podria replicar un altre:
–El problema és que tota aquella gent que els vota està molt mal informada!
–Sí, està mal informada i són milions els que estan molt satisfets d’estar tan mal
informats i a milions voten precisament als autors de la desinformació. I per intentar
trencar Catalunya abans que Catalunya trenqui Espanya, a més de l’Arrimadas i el
Rivera, tan visibles, també hi queda aplicar la constant estratègia dels mig camuflats
quintacolumnistes. Alguns d’ells, guàrdies civils, com els dels escamots ultres dedicats
a eliminar llaços grocs el mes d’agost proppassat.

A més dels escamots vinguts de fora sota bandera
espanyola, amb individus emmascarats, violents i
destructius, hi ha també els que s’afegeixen a provocar
desestabilització i és una realitat ben simptomàtica la
proliferació a Catalunya de neonazis exaltats i agressius
com, per exemple, podria ser aquest tan sòrdid.
–El cas dels quintacolumnistes –a temporades cada cop més freqüents com, per
exemple, durant l’estiu del 2018– queda complementat amb la tramesa, a Catalunya,
amb una proporció desproporcionada, de menors no acompanyats que, tot i no tenir-hi
ells cap culpa, és un altre factor programat de desestabilització. Representa una
infàmia molt més repulsiva encara que la d’aquest de l’esvàstica a l’estomac.
I entre molts altres casos de temperament malaltís i vilesa catalanofòbica, hi ha el de
l’Asociación Pro Guardia Civil que demostra la bàrbara tergiversació de la veritat amb
una piulada dirigida a la UNICEF que, volent denunciar la presumpta humiliació
d’escolars, que va dir: ”Ya conocemos esta situación que se vive en Catalunya, que en
Europa ya las hemos sufrido durante el régimen nazi.” I la maledicència soferta
“durante el régimen nazi” anava acompanyada d’aquesta fotografia de nens amb
pijama de ratlles darrera els filferros espinosos d’un camp de concentració nazi.

37
I encara que cada una de les falsedats queda desmentida per l’enorme documentació
gràfica i de testimonis dels fets, ells insisteixen. Una altra gran falsedat també és, per
exemple, la dels guàrdies civils davant la porta de la delegació d’Economia el 20-S i no
pas darrere com exposen els informes policials. La comparació del fets amb la seva
tergiversació o negació és d’una claredat diàfana a favor de la veritat. Però ells hi
tornen! Com que cal suposar que es tracta de gent malalta, però que quan surt de casa
o de la caverna és alhora violents, caldria que tinguessin a la seva disposició un
possible tractament psiquiàtric.
–I ara, després dels Ciudadanos i altra trepa podem passar a considerar la gran
quantitat de vídeos, manifestacions i acudits que, si encara no els han pogut fer
desaparèixer de les xarxes, volten per allà a tota vela i, encara que són de molt més alt
nivell animades, o sigui en moviment, llegides també tenen força gràcia. Llegim, per
tant. La veritat és que, a més de les mentides i calúmnies i greuges que fabriquen a
l’engròs aquella gent, durant els set anys que van del 2011 al 2018,
també hi ha hagut força bajanada al Reino de España. Els motius i les estones de gran
xerinola i jocositat han estat força divertides i, com exemples, hi podem posar les
singulars sentències magistrals de l’Excmo. Sr. Mariano Rajoy Brey, el ciudadano més
il·lustre de l’Estat i amb 40 anys dedicats a la política que, no per sabudes, deixen de
tenir la seva gràcia.
Vegem-ne algunes, aquestes:
“Tenemos una gran nación y sobre todo tenemos
una cosa muy importante: tenemos españoles. [...]
españoles muy españoles y mucho españoles”.
“Somos sentimientos y tenemos seres humanos”.
I: ”Esto no es como el agua que cae del cielo sin
que se sepa exactamente por qué”. I per no saber,
el senyor Rajoy va jurar i perjurar que no sabia ni
qui era aquell M. Rajoy del PP a qui li regalaven sobres farcits de bitllets d’euros. Però,
a més a més, “No es lo mismo. Dicho de otra manera, es muy distinto”. I hi torna: “No
es un tema menor. Mejor dicho es tema mayor”. I també, fixeu-vos-hi: ”ETA es una
gran nación” i “Es el vecino que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean
los vecions el alcalde”. O “Cuanto peor mejor para todos, y cuanto peor para todos
mejor, mejor para mi el suyo beneficio político”. I a més a més: “Haré todo lo posible e
incluso lo imposible, si también lo imposible es posible”. I “Lo que no se puede ser es lo
que no se es”. I també: “Me gusta Cataluña. Los catalanes hacen cosas”. I encara més:
“Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo”. I potser la més definitiva pot ser
aquesta d’aquí a la dreta.

“Todo lo que figura allí [...] es total i absolutamente falso, salvo alguna cosa que
es lo que han publicado los medios de comunicación”. Noi! I “La segunda, ya tal!
It is very dificult todo esto”.
–I La Razón deia també un dia, això ho afegeix l’àvia, que “Rajoy advierte: una
Cataluña independiente podría quedar fuera de España”. Renoi! I també és molt bona
aquesta:
“A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión que es también una
decisión”. L’informàtic lleidatà Mister Pause va veure el Rajoy així:

Impasible el ademán, como un Don Tancredo i dir bestieses sense veure ni escoltar,
aquell senyor que ni tan sols s’escoltava a ell mateix, després d’espifiar-la cada cop,
reincidia. Totes aquestes espifiades ressenyades són només una mostra de la
migradesa de coordinació mental del seu autor, repetim, l’espanyol més representatiu
de l’inici del segle XXI i president d’Espanya del 2011 al 18, reveladores d’un nivell
acadèmic que no deu ser pas ni propi d’un registrador de la propietat. I ara i aquí, cal
considerar allò que d’allà on no n’hi ha no en pot rajar i hauria de resultar ben evident
que no es poden donar altes responsabilitats als que no poden despenjar de més alt.
Perquè, què pot despenjar algú que durant anys ha estat fent el ridícul dient unes
ximpleries tan incongruents i estúpides com per fer pixar de tant riure? Però, atenció,
perquè tot i que pugui semblar molt difícil, resulta que del PP encara n’hi ha més, com,
per exemple: d’@PPopular diuen que “Puigdemont quiere hacer un referéndum en
lugar de escuchar a los catalanes”. O aquesta sàvia sentència de la senyora també
pepera Andrea Levy: “Prohibir las urnas es la verdadera democracia”.
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Si a Europa i en ple informàtic segle XXI, aquella gent s’atreveixen a tenir les penques
de dir les ximpleries que diuen i a mentir descaradament i burda sobre
unes veritats que són a la vista de tot el món, què penseu que podien i van fer per
tergiversar la història durant els segles de poder a les mans de Castilla i després
d’Espanya transcorreguts fins ara?
–Però avi –pregunta un dels fills– aquesta gent que diu tantes bajanades sempre
menteixen, oi? O és que alguna vegada diuen la veritat?
–Bé, sí, alguna vegada sí que la diuen. Escolteu aquest exemple que és també del
mateix senyor Rajoy i que va dir: “Lo que nosotros hemos hecho –cosa que no hizo
usted– es engañar a la gente”. De debò que ho heu entès bé? Va dir que “Lo que
nosotros hemos hecho es engañar a la gente”. I això sí que és ben veritat. I tot i que
els altres també enganyen a l’engròs, ell els ho nega dient “cosa que no hizo usted”
I fixeu-vos ara en aquesta altra veritat que va escenificar la senyora Cospedal llavors
ministra de Defensa i secretaria general del PP, una senyora amb el marit emmerdat
igualment en papers de corrupció i que el 2018 seria una de les candidates
fracassades a presidir el PP. Escolteu, escolteu el que va dir: “Haced
una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha”.
Sí, sí, “Haced una política para saquear a Castilla-La Mancha” va dir! Però escolteu
bé, eh!, perquè ho va tornar a dir: “Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro
país”. I n’hi ha vídeos enregistrats, eh! Si encara no els han fet desaparèixer, és clar.
I aquella senyora ministra de Defensa, dins del pla de contingència “Cota de Malla” i
aprofitant el dia de la Pasqua Militar –ves quin nom– va amenaçar amb la sentència
que “el ejército está preparado” per actuar a Catalunya. De fet, un fet ben tràgic, les
forces armades de la Guàrdia Civil ja havien actuat l’1-O.
Malgrat el patiment i les restriccions imposades per la força bruta d’Espanya, queda
ben clara una de les bones diferències entre els dos països, a la qual ara donarem
prioritat. És l’humor! I en aquest aspecte, una de les diferències és que amb les pífies
d’aquella gent, nosaltres ens fem un fart de riure i a ells, si és que se n’adonen, no els
deu fer ni mica de gràcia. És un fet. Tot i això, amb tanta agressivitat hispana i tanta
diferència humorística, s’ha d’anar amb molt de compte i amb el cap fred per poder
exercir l’enteniment i el sentit de l’humor amb saviesa. Per altra banda, a més de les
diferències també hi ha els defectes i la veritat és que, nosaltres amb els nostres, de
defectes ja en tenim prou. –I pregunta l’àvia:
–I ara, un cop ja ben repassat el Rajoy i companyia, què hi ha de l’Aznar?
–També n’hi ha de molt bones que fan petar de riure. Com aquella del nadó que,
escoltant-lo, riu i es peta! El vídeo és divertit però no es pot pas veure en un llibre.
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fer qualsevol altre que hi tingui interès, si el vídeo encara és a Youtube.

–Sí! Però, anem, va! I ara us explicaré un altre fet i és que a aquesta mena de polítics
de talla tarada, com l’Aznar o el Rajoy, els espanyols els voten ben satisfets a qui-saplos, o a milions. Convé ser-ne ben conscients, aquella gent vota, a milions, a polítics
com alguns dels que hem analitzat així només per sobre i els fan presidents i ministres!
–Oh! Però és que tot això que dieu del Rajoy i companyia, qualsevol pot objectar que
està exposat fora de context, eh!
–Fora de context? Sí, i tant! Aquesta és una bona excusa i és ben veritat totes
aquestes sentències acabades d’exposar queden fora de context però, a més de fora
de context i mireu-vos-les com vulgueu, és ben veritat que també queden fora de tot.
Fora de tot seny assenyat queda. Perquè el cas és que, després de l’afollat tema del
Prestige– el Rajoy va passar per gairebé tots els ministeris dels governs de l’Aznar per
demostrar les seves deficiències. I aquell gallec...
–Ostres, sí, gallec també! Com el Franco i el Fraga, tu! –diu un altre.
–... aquell gallec –fins i tot amb tanta específica retòrica desplegada i tantes
deficiències mentals i sabent a més que un tal M. Rajoy estava emmerdat fins al coll
amb sobres farcits d’euros– a les eleccions del 2016, aquell gallec va ser reelegit
president del Govern de Madrid gràcies a l’entusiàstic vot que van concedir al PP
7.906.185 espanyols. I aquests milions de vots, més els 5.424.709 que va obtenir el
PSOE i els 3.123.769 dels Ciudadanos, van fer un total de 16.554.663 vots espanyols,
amb dret i edat de vot, tots ells sempre posicionats contra els drets la llibertat de
Catalunya, que això és el que hi acostuma a haver sempre a Espanya.
–Sí, és ben veritat! Així acostuma a ser. I aquest Rajoy, que al final ja s’assemblava
més a les seves caricatures que a ell mateix, és el que la història recordarà com el
president que, amb la seva gestió d’efecte bumerang, va afavorir tant el nostre
alliberament nacional a causa, precisament, de la seva delictiva catalanofòbia de mal
peritatge. I entre tanta misèria aquí exposada, que agrada tant a tants milions
d’espanyols que voten els seus autors, encara n’hi ha molt més.
–Ostres, tu! Vols dir? Encara més?
–Sí, sí! I ara, un cop allisats una mica els contraris als drets i a la llibertat dels altres,
convé rememorar que, després de l’Operació Catalunya, el 2017 es va omplir amb tot
un seguit d’irracionals esdeveniments que van començar amb la Copérnico. Va ser una
altra operació del Ministeri d’Interior del Zoido consistent a desplegar la Guàrdia Civil i
la Policia estatal per tot Catalunya, els mesos d’agost, setembre, octubre i novembre,
amb la finalitat d’amenaçar amb més repressió i provocar la por per evitar el
referèndum de l’1-O. I mai no s’ha pogut saber si en aquella magnífica despesa hi
estava comptabilitzat el cost del desplegament pels registres de maleters i de
clavegueres i de panxes de bous, ja ho veureu!
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En canvi, tot i que sembla que va costar molt més, sí que és sabut que la liquidació de
tota l’estructura de gestió del Diplocat va costar més de 150.000 euros. 150.000 euros,
o molts més, que van ser llançats estúpidament sense cap benefici o profit per a ningú.
I a més, van pretendre avalar l’Operació Copérnico sota la consigna de la democràcia i
l’estat de dret. Per la seva banda, la Soraya SS, abans que l’escapcessin a ella de la
vicepresidència espanyola, va dir que havia escapçat els líders de JuntsXCat i ERC i
que “el Diplocat se llama ahora Diplocat en liquidasió”.
–Noi, sí! És veritat, eh! Quina paia! Però al final també ella quedaria liquidada.
L’hostilitat copernicana es va convertir en tan durament insuportable que, amb un estat
de crosta cavernària i expert en xuclar l’oxigen vital de Catalunya, la segona meitat del
2017 va ser de gran inquietud, irritació i tristesa però, alhora, de gran dignitat i
d’emoció i entusiasme. Davant la impossibilitat de poder resumir adequadament tota la
gran quantitat de greuges, il·legalitats i altres putades dels governs de l’Estat espanyol
contra Catalunya, valguin els següents apunts per fer-se’n una certa idea. Poc després
de destapar-se les deu o dotze defuncions de membres del PP implicats en la
corrupció, en circumstàncies poc clares, el Govern de Madrid va posar encara més
mala intenció en la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015, coneguda, i protestada, pel
seu nom popular: la “Ley Mordaza”, contra drets fonamentals. Una llei acompanyada
per la institucionalització de la ZEN, altre cop, la que tenia per objectiu la difusión de
noticias falsas. De fets com els de criminalització de tota cosa catalana, el periodista
Àlex Gutiérrez en va dir “alimentar la bèstia” i va arribar un moment en què la bèstia no
passava dia sense provocar notícies o sorpreses alarmants. I entre tot el desgavell
existent va arribar el setembre del 2017 i, després de l’11, es van desencadenar un
grapat d’esdeveniments que, per una banda, van posar Espanya fora de la llei i, per
l’altra, Catalunya cap a la República amb pas ferm. I ara, anant a pams, convé
considerar els atemptats terroristes del 17 d’agost que també tenen a veure amb
l’hostilitat espanyola que patim els catalans. En primer lloc, cal ressaltar no solament el
valor i l’abnegació de molts en socórrer els ferits i familiars de les víctimes a les
Rambles de Barcelona i a Cambrils, sinó especialment la diligència dels Mossos en
atrapar els criminals, dos fets que van quedar ben palesos a la vista de tot el món. I
convé recordar també que la manca de col·laboració i sobretot l’entorpiment general de
la investigació per part de l’Estat espanyol, així com l’obstinació en voler empastifar la
feina ben feta dels mossos i del seu major, van ser actes delinqüents sonats. Només
cal recordar que els atemptats foren perpetrats pel grup jihadista de l’imam islamista de
Ripoll, Abdelbaki Es Satty, col·laborador confident del Centro Nacional de Inteligencia,
el CNI espanyol.

I a més, sense cap mena d’explicació, tot el potiner afer policial va ser declarat secret
d’estat, no fos cas que es descobrís tota la veritat! I ara i aquí ens podem prendre la
llibertat de fer un flash-latter de l’acció sobre el boicot als Mossos d’Esquadra amb la
finalitat de no perdre el fil del relat terrorista i altres implicacions. Per poder esbrinar el
quid de la informació secreta sobre aquells atacs terroristes, els Mossos van presentar
una denúncia en la qual acusaven dos agents de la policia espanyola d’haver advertit
als terroristes islàmics que tenien un mosso infiltrat a la cèl·lula,
amb el greu risc que representava per a ell.
L’Audiència Nacional va sentenciar que res de res, que ni cas hi havia i ni cas en va
fer. Per la confessió dels tres islamistes detinguts durant l’operació Caronte, gràcies
a la qual el 2015 els Mossos van desarticular la cèl·lula, el 28 de gener del 2018 va
quedar confirmat que la policia espanyola havia delatat un mosso que estava infiltrat
dins de la cèl·lula terrorista. Posteriorment, tot i reconèixer que havia existit aquesta
delació, l’Audiència Nacional va arxivar la denúncia amb una excusa tan estúpida com
la de dir que “no se había incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas
ni se había producido ningún riesgo por la integridad física del funcionario policial que
interviene en la causa, el cual ha hecho hasta el final sus funciones de investigación”.
I el judici contra el grup jihadista va confirmar una vegada més que
la Policia Nacional espanyola havia informat als terroristes que tenien un espia dels
Mosso d’Esquadra infiltrat.
–I el 20 de setembre següent?
–Sí, continuant amb el relat dels esdeveniments del 2017, va arribar aquell 20-S i la
magna concentració espontània de desenes de milers de catalans, a la Gran Via de
Barcelona i la Rambla de Catalunya, en protesta per la invasió de la Conselleria
d’Economia de la Generalitat per part de la Guàrdia Civil. El rigorós document “20-S”
de Jaume Roures, produït per Mediapro, amb imatges irrebatibles va desmuntar cada
una de les falsedats judicials que, des del 16 d’octubre, van tenir incondicionalment,
il·legalment i sense judici i sine die tancats a la presó els Jordis, Sànchez i Cuixart.
Aquell mateix dia, la Guàrdia Civil, sense cap ordre judicial, amb alguns agents
emmascarats, també va intentar l’assalt a la seu de la CUP i els membres de la
Candidatura, amb una gestió serena, legal i implacable, ho van evitar durant hores.
Fins que els policies van desistir.
–Sí, sí! Així va ser tot. Però ara mireu, mireu això! –diu l’avi.
És el 25 de setembre i la família Catlà està mirant la televisió on apareixen aquells
denigrants”¡A por ellos! ¡A por ellos!” I el fill gran ho veu tal com es veu en girar full.
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Un cop considerades les vicissituds
de Catalunya des de molt abans,
considerem ara l’horror de

Els crits de “¡A por ellos! ¡A por ellos!, amb la voluntat d’atiar contra Catalunya las
Fuerzas de Seguridad de España, van ser terroríficament clamorosos i categòricament
significatius. No sols van representar una de les vileses més significatives d’aquells dies
sinó que els crits van anar ressonant, amb fets, per despatxos governamentals, i per
fiscalies i jutjats, i pels mitjans de comunicació espanyols i pels carrers d’arreu d’enllà.
I van venir contra nosaltres. I tant! Aquesta és una de les múltiples conjuntures en que
l’avi s’ha de plantejar les preguntes més transcendentals del seu lligam amb l’Estat
espanyol. I les preguntes són: per què molts espanyols pateixen d’una ràbia contra els
catalans tan nociva, per ambdues parts? Quin mal els hem fet nosaltres? Quin mal els
he fet jo? Jo, i ben segur que tots els catalans de bona voluntat, als espanyols els
desitgem que tinguin el millor futur possible i que siguin el màxim feliços que vulguin.
Però sempre, és clar, que la seva felicitat no consisteixi en fer-nos mal a nosaltres.
–I ara–diu l’avi– si fins aquí els centenars de generacions dels Catlà han estat els
protagonistes de “L’1-O i Catalunya des de molt abans” en representació de tots els
catalans, a partir d’aquest moment els protagonistes passen a ser Catalunya sencera
junt amb cada un dels catalans amants de la dignitat, el dret i la llibertat.
Encara que ja força abans de l’1-O, amb l’intent de desactivar el referèndum, Madrid va
institucionalitzar l’estratègia de l’amenaça i la por i l’1 d’octubre del 2017, l’amenaça va
ser executada amb esgarrifosa contundència.

És l’1 d’octubre del 2017 i milers de policies militaritzats, amb helicòpters i vehicles
blindats, estan assaltant municipis; esbotzen portes i trenquen vidres a cops de mall;
esberlen caps a cops de garrot; estripen vestits i disparen pilotes de goma, com diuen
ells, als ulls. Pilotes de goma? Un eufemisme criminal! No són pilotes de goma sinó
bales de cautxú dur que trenquen ossos i buiden ulls. L’Estat espanyol està mostrant al
món la vergonya de la seva violenta brutalitat i la magnitud del seu deshonor.
Per aquest diumenge 1 d’octubre, Catalunya ha estat preparant el referèndum
d’autodeterminació, reclamat oficialment i reiterada al Govern de Madrid per les entitats
sobiranistes i pel Govern de la Generalitat amb el suport de milions de catalans. El
perfecte disseny estratègic i l’execució de l’operació és l’exemple més ferm i triomfal de
la sintonia i coordinació unitària dels partits polítics i el Govern i el Parlament i les
entitats socials junt amb la gran voluntarietat i dignitat del poble català en defensa dels
drets i la llibertat nacionals. Una confluència de voluntats imbatible.
Ja de matinada, encara és ben fosc, a l’entrada de cada col·legi electoral s’hi ha anat
acumulant una gran quantitat de catalans amb inquietud i temor però també amb una
gran esperança i amb unes immenses ganes de votar i, mentre a cada col·legi esperen
amb una emoció continguda però impossible de dissimular l’arribada de les urnes,
tothom especula sobre com anirà el dia. Tots els homes de la família Catlà, el pare i
l’avi i el Jordi, el fill gran, són al seu col·legi tal com altres desenes de milers de
catalans són als seus corresponents. S’han passat la nit sencera fent guàrdia, donada
la possibilitat que els col·legis siguin atacats i ocupats per la Guàrdia Civil. En Jordi
acaba de fer els 18 anys i podrà votar per primera vegada i diu que ho farà per tots els
seus avantpassats.

41
Fins ara, amb una estratègia d’acurada perfecció s’han pogut salvar cada una de les
urnes indispensables. Des de la Xina i passant per Elna, Catalunya Nord, amb una
cadena de voluntaris de discreció absoluta, les urnes estan a punt d’arribar a les
meses electorals sense que els milers de policies espanyols ho hagin pogut evitar.
Sembla que n’hi ha hagut als cementiris, dins el corrent de rius o rierols, a d’alt d’arbres
i a maleters de cotxes aparcats al carrer a la vista de tothom però fora de tota sospita.
El cas és que, malgrat tota la faramalla i els esforços desplegats, fins ara ni han pogut
trobar les urnes, ni han avortat el referèndum que van dir que no es faria mai, amb la
falsa i fal·laç excusa que la Constitució no consentia preguntar res sobre el nostre
futur. I després encara dirien que el referèndum no s’havia fet! I va quedant ben
demostrat el gran contrast entre la paciència, la dignitat i el seny dels catalans i la
violència i la vilesa del govern de Madrid i de les forces de repressió i de tots els que
l’aplaudeixen.
Tocades les vuit, amb emoció i silenci a molts llocs i sense poder dissimular l’eufòria
en altres, però arreu amb una gran expectació, es nota un neguit exultant.
–Què passa?

–Arriben les urnes!
A les 9, a tots els col·legis, menys alguns que han estat controlats pels Mossos, deixen
accedir als locals de votació. I els catalans comencem a votar. I al cap de ben poc,
“Hem votat! Hem votat!” se sent pels col·legis i pels carrers i pels mòbils i per TV3.
Però el perill encara hi és i els Catlà i tothom, mentre escolten i veuen les esgarrifoses
imatges d’agressions de les Forces de Seguretat de l’Estat espanyol que arriben pels
mòbils, estan tement el moment del possible atac al seu propi col·legi. I als vídeos
enregistrats en altres col·legis, poden veure com la policia, presentada en formació
militar, es desplega i, sense explicacions ni contemplacions, agredeix a garrotades els
catalans pacífics, cívics i pacients que, a pit descobert i amb els braços enlaire,
defensen el seu fonamental i inalienable dret a votar.

–De tot el que està passant se n’escriuran llibres i se n’hauria de fer una pel·lícula. O
més d’una, potser! –Pensa l’avi Catlà mentre un de dins aquell atapeït grup pregunta:
–Mira! No és l’Albert Pla aquell?
–Sí, em sembla que sí. Anem i...
–No, no! Deixa’l tranquil. Però, per si no has vist el seu vídeo, mira...
–Sí, sí que l’he vist però el vull tornar a veure. Mireu, mireu! –I al mòbil, miren el
vídeo de l’Albert Pla que li diu a l’Albert Rivera: “Em caus bé. Et dius Albert com jo.
Ets català, com jo. T’agrada anar net, com jo. I cada vegada que obres la boca, dius
una mentida o una ximpleria, com jo.” O sigui que els dos Alberts són molt semblants
però, és clar, un d’ells reconeix que és un pallasso!
Després d’hores d’ocupació de vorera, la mare i el pare de la família Catlà i la nena
que també va amb ells, junt amb centenars de milers de catalans inquiets però amb
esperit valent, s’incorporen a l’atapeïda cua per votar. Als més iaios els deixen passar
a la seva mesa electoral sense fer cua i en arribar-hi amb la papereta del Sí a la mà,
el president vol fer una broma als Catlà i els pregunta:
–Home! Benvinguda sigui la família dels Català. Per cert, el ministre de Justícia, un
dels màxims culpables de tot el que està passant, el Rafael Catalá, que potser és
familiar vostre?
–Nnnooo! –exclamen amb una sola veu tots alhora. I voten i surten a la vorera per
continuar fent guàrdia i seguir mirant pel mòbil la perversa crueltat espanyola. I hi
veuen vídeos i imatges com aquestes:

Tot i que les imatges enregistrades en centenars de milers de fotografies i
especialment en uns 360 vídeos divulgats públicament produeixen un impacte molt
més emotiu, serveixin les imatges següents per recordar, en paper, la sagnant
brutalitat de la violència espanyola.
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Tot i l’esforç realitzat per diferents particulars i entitats per recopilar dades dels atacs,
la seva enorme immensitat fa impossible un exhaustiu enregistrament, o sigui que cal
considerar que les imatges de les agressions, tot i ser ingents, es queden curtes. Però,
això sí, milers les estan patir i tothom les està veient amb esgarrifança. Aquest matí de
diumenge, en els mateixos moments que centenars de milers de catalans estem
votant, desenes de milers d’altres estan sofrint les sàdiques agressions de la Guàrdia
Civil i la Policia estatal, amb agressions als carrers, entrada als col·legis electorals
destruint portes a cops de mall i tornant a agredir a l’interior

Fer rebotar per terra i, estirallant pels cabells, arrossegar i tirar escales avall els cossos
de ciutadans catalans, i europeus!, pacífics i indefensos, que l’únic que pretenien era
poder votar amb pau i tranquil·litat, són algunes d’aquelles inacabables agressions de
violència salvatge. I la immensa quantitat d’escenes enregistrades són tan contundents
i esgarrifoses que a l’instant són conegudes arreu i condemnades per l’astorat i
incrèdul món sencer. Però encara hi ha més, perquè cal ser ben conscients que, per
ordre judicial, les Forces de Seguretat no devien “alterar la normal convivencia
ciudadana”. I a més a més, no estaven autoritzats a accedir a col·legis electorals
ubicats en centres privats. Va quedar ben clar de quina bèstia manera van incomplir
l’estricte ordre judicial de no “alterar la normal convivencia ciudadana”, a més d’atacar
centres privats com, per exemple, l’escola FEDAC d'Horta.
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Col·legis atacats per la policia de l’Estat l’1-O

Entre els 1.066 ferits que sabrem posteriorment que han estat atesos en diferents
centres del Servei d’Emergències Mèdiques, SEM, a més d’hematomes i traus a la
cara i a la carn i altres danys diversos, hi ha fractures a extremitats, moltes ferides que
requereixen punts de sutura i altres lesions que en alguns casos tenen l’agreujant de
deformitat o pèrdua d’un sentit. I a més d’aquestes agressions amb lesions físiques, les
amenaces i l’extrema violència policial estan provocant una gran quantitat d’atacs
d’ansietat i de pànic de tal intensitat que, diuen els que els han sofert, només ells
poden saber el grau de patiment que provoquen. A més, també hi ha amenaces amb
conats d’atropellaments amb vehicles policials a diferents municipis, agressions a gent
gran asseguda a terra que clama “som gent de pau”, cabells arrancats, coces contra
gent rebatuda per terra a empentes, cops d’escut i altres agressions diverses i
comentaris dels agents clarament ofensius, amb una absoluta manca de protecció
davant de l’agressivitat institucionalitzada.
I ara, d’entre els munts de llistes i relacions dels municipis i col·legis electorals atacats,
l’avi ha fet la seva amb la màxima objectivitat possible, condició força difícil, i amb una
mica d’ordre. I la difícil objectivitat del relat queda perfectament avalada pels milers de
testimonis existents i pels documents gràfics igualment existents a milers.
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D’entre els 54 col·legis que van ser atacats, segons el ministre d’Interior, el primer va
ser el de Sant Julià de Ramis, al Gironès, on havia de votar el president Puigdemont i
on els efectius arribats en vint furgonetes de les Forces de Seguretat espanyoles van
provocar greus destrosses al Centre Esportiu, començant per la porta d’entrada.
La porta del pavelló esportiu, amb el vidre trinxat a cops de mall per la Guàrdia Civil,
va ser conservada a sol·licitud del Museu d’Història de Catalunya. A les ordres de “no
pares, no pares”, hi va haver també un conat d’atropellament d’un home.
Després de considerar només aquests vuit o deu detalls del treball realitzat per les
Forces de Seguretat a Sant Julià de Ramis, anem a pams perquè és ben clar que
sistematitzar l’enorme quantitat d’imatges sobre els assalts i les destrosses i
agressions i lesionats de l’1-O no és pas tasca fàcil. Ho farem per comarques.

El Barcelonès. Van ser assaltats molts col·legis de Badalona, Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
A Barcelona van ser atacats l’Institut Jaume Balmes, l’Escola Tibidabo, l’IES Joan
Fuster, el Col·legi Dolors Montserrat i el CEIP Els Horts, entre d’altres.
A l’Escola Mediterrània, noranta policies van fer córrer la sang a dojo. Una senyora
que era fora el col·legi, en actitud pacífica, també va ser ferida per una garrotada als
ulls que va necessitar uns quants punts de sutura. Aquestes són dues imatges de
fora del col·legi:

Les agressions policials per comarques

L’Alt Camp. Quaranta membres de la Guàrdia Civil van carregar contra els defensors
del col·legi electoral de Vilabella. Alguns policies van caure en una rasa quan
intentaven forçar una tanca del col·legi electoral. Cabra del Camp, amb 1.113
habitants, va ser assaltada per cinquanta agents.
L’Alt Empordà. “Molta violència, ha estat molt dur i molt trist”, aquest va ser un
testimoniatge general a la Tallada d’Empordà. A Garrigàs van ser requisades les urnes
amb gran violència.
L’Anoia. Cinquanta guàrdies civils van fer un grapat de ferits a Sant Martí Sesgueioles.
El Bages. A Sant Joan de Vilatorrada, quan l’alcalde i el regidor de Cultura es van
atansar a la policia per sol·licitar l’autorització per a la possible entrada al col·legi,
l’alcalde va ser atacat a cops de porra i el regidor va ser llençat a terra amb una
violenta empenta. També van carregar amb gran violència a Castellgalí. A Callús, ja
d’entrada i sense exposar cap mena de raó, van empènyer violentament el batlle que
també va quedar estès per terra. Sobre les violentes càrregues contra pacífics i dignes
ciutadans de Fonollosa, la Guàrdia Civil va declarar al Jutjat d’Instrucció número 2 de
Manresa que hi va haver ”violencia generalizada” [amb gent que] “iba muy bebida” i
que va llançar ampolles de vidre. Però el cas és que de cap d’aquestes denúncies en
van poder presentar proves.
El Baix Camp. Mont-roig del Camp va ser atavat amb gasos lacrimògens.
El Baix Ebre. Al pavelló firal de Roquetes hi va haver una desena de lesionats
El Baix Llobregat. A Sant Esteve Sesrovires hi hagué igualment diversos ferits i va
ser detingut un noi acusat d’haver donat una puntada de peu a un agent caigut a terra,
sense cap prova presentada per la policia. A Sant Andreu de la Barca, els professors
de l’Institut El Palau van ser denunciats per la Guàrdia Civil perquè, l’endemà de les
agressions, van parlar a classe de la violència practicada a l’Institut.

“Votarem!” deia l’ensangonat
a raig fet de la camisa esparracada
mentre l’altre havia estat rebotat
per terra al costat mateix.
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A l’IES Pau Claris, també de Barcelona, a més de les agressions a empentes i
garrotades com en altres col·legis, la policia també va arrossegar per terra noies
estirades pels cabells. A Nous Barris, d’un cop de porra la policia va arrencar part
d’una orella a un dels que feia cua per votar.
Altres escenes d’agressions a diferents llocs, a ple carrer.

Agressions davant del col·legi electoral

de l’Escola Ramon Llull, Barcelona
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A la Ramon Llull, també va ser on la policia estatal va esclafar l’ull al veí Roger
Español, amb un tret horitzontal directe des de poca distància, segons els testimonis.
(Rep?) Posteriorment però des del primer moment, la fiscalia va intentar obstruir i
boicotejar el procediment i, sabent perfectament qui eren els escopeters, van pretendre
no identificar-los.

Bala esfèrica disparada al carrer Sardenya, prop del Ramon Llull.
Nota sobre la desinformació del joc de pilotes a les escoles. Mentre aquell guàrdia civil
deia que “La entrega de pelotas de goma fue un hecho puntual”, el Gobierno de Madrid
admetia que el lliurament de material antidisturbis a escolars era cosa habitual.
A l’Hospitalet de Llobregat també hi va haver assalts i ferits als col·legis electorals i,
a cops de mall com en altres municipis, van fer greus destrosses a l’Institut Can
Vilumara.

La Conca de Barberà. Sarral, un municipi de sols mil cinc-cents habitants, va ser
assaltat per seixanta guàrdies civils que van ferir dotze persones.
El Gironès. A més de l’assalt de Sant Julià de Ramis també van assaltar violentament
vuit col·legis electorals de Girona, amb una brutalitat especial al col·legi Verd. A
Aiguaviva van ser atacades amb gasos lacrimògens les famílies dels veïns que
estaven dinant a la plaça.
El Maresme. A Dosrius van ferir el batlle quan estava intentant demanar explicacions
per l’assalt contra pacífics veïns. Va haver de ser hospitalitzat. A Sant Cebrià de
Vallalta, amb 3.100 habitants, uns dos-cents guàrdies civils, arribats en cinquanta
vehicles, van fer destrosses al col·legi i, a cops de porra, van lesionar diferents veïns,
entre ells la presidenta de la mesa electoral. A Canyamars i a Dosrius les vexacions
també van ser de violència extrema. I a Sant Iscle de Vallalta les agressions policials
van ser venjativament colèriques per no haver pogut trobar les urnes, que eren
amagades al cementiri.
El Montsià. A Sant Carles de la Ràpita hi va haver quaranta-cinc ferits, alguns d’ells,
com en altres municipis, amb el cap obert i sagnant per les garrotades rebudes. A
Amposta també hi va haver fets degradants i amb lesions.
La Noguera. Ponts, amb tan sols dos mil habitants, va ser atacat per vint dotacions de
la Guàrdia Civil. I a Menàrguens, hi va haver una desena de ferits.
La Ribera d’Ebre. Més de 150 policies van atacar Móra la Nova, on cinc agents van
trepitjar una noia indefensa després d’haver-la deixat estesa a terra.
El Segrià. A Lleida, van agredir la població per tota la ciutat amb una brutalitat que va
provocar més de cent ferits i un atac de cor a un dels pacífics lleidatans, que va quedar
en estat crític. A Alcarràs hi va haver múltiples agressions causades per cinquanta
agents.

Institut
Compte de Rius.
El Tarragonès.
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El Tarragonès. A Tarragona, la policia espanyola va causar lesions als votants de
l’Institut Campclar així com als dels col·legis de l’ IES Tarragona, de l’Institut Comte de
Rius i dels Serveis Territorials d’Urbanisme. Al barri de Torreforta la policia fa fer tres
ferits. Vila-seca va ser assaltada per una dotació de cinquanta vehicles de la Guàrdia
Civil. El municipi de Renau va ser assaltat per 35 agents, un per a cada quatre dels
148 habitants. En aquest cas no hi va haver cap lesionat. Ni entre els que podien i
volien votar en pau ni tampoc entre els atacants.
El Vallès Occidental. A Sabadell, vidrieres rebentades a cops de mall, lesions per
bales de goma i, com en altres municipis agredits, els expedients de denuncia van ser
sobreseguts judicialment. Onze ferits a Castellbisbal.
El Vallès Oriental. Múltiples destrosses a Campins.
Tot i haver finalitzat aquí la relació de municipis atacats i amb la sospita que encara
n’hi va haver força més, el que és ben segur és que els casos d’agressions i de
vexacions, de tracte denigrant i de lesionats són incomptables i l’exposició que en fan
algunes de les víctimes és corprenedora. Com a exemple hi podem posar el fet que va
explicar un pare, amb el cos ple d’hematomes i tirat per allà terra per la policia armada,
que va veure com un policia, insultant i rient, li arrossegava la filla per terra, enganxada
pels cabells, i davant també els ulls de la mare, igualment agredida i aterrida. Un del
fets llastimosos i tristos ocorregut a l’Escola Dolors Monserdà de Barcelona.
Però per altra banda, mentre tothom estava visionant les violentes càrregues policials,
els col·legis electorals anaven recollint vots dels centenars de milers de catalans
gràcies a la gran quantitat de col·laboradors voluntaris i, especialment, gràcies a la
perfecta tasca dels voluntaris informàtics, tant pel que fa al cens universal i la votació
telemàtica, com en el control i el bon funcionament dels ordinadors atacats per la
Guàrdia Civil amb el seu afany de fer fracassar la consulta. I la tarda d’aquell 1-O, a
Pineda, va ser quan es van sentir aquells crits de la Policia dita Nacional.

“¡Que nos dejen actuar!” “¡Que nos dejen actuar!” “¡Que nos dejen actuar!”

I ara, hi ha una qüestió que interessa força a l’avi, i és que, si entre els milers de
guàrdies civils que van venir a agredir els catalans, hi havia el violador de la Manada.
Hi era? Després dels crits “que nos dejen actuar”, no se sap pas si els van deixar o no
però, que van actuar, sí que és ben segur. Al migdia d’aquell diumenge, la presidenta
Merkel va donar l’ordre d’aturar les agressions encara que, malgrat l’ordre, aquella nit
uns quants policies de l’Estat van sortir de l’hotel de paisà, van tornar a actuar i a
clavar garrotades a uns quants xicots que eren per allà. I mentre anava corrent per
fugir d’aquell escamot i començava a rebre garrotades, el malson del jove Catlà,
que era un dels joves, es va convertir altre cop en realitat i, a més de les garrotades,
va sentir altre cop l’alè dels neolítics al clatell.
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I aquella nit, havent anat a dormir ben calent, el Jordi va tornar a somniar els neolítics i
entre ells li va semblar veure alguns guàrdies civils i jutges, uns d’aquells amb maces
d’estellar carregats de punyetes.
A partir d’aquell moment i un cop coneguts els resultats del referèndum, en no estar ja
autoritzada per poder continuar agredint més catalans indefensos, la policia espanyola
va canviar les garrotades i aquells crits de “que nos dejen actuar” per “se nos come el
aburrimiento”.
I malgrat que Madrid digués que el referèndum no es va fer, els resultats van ser els
que van ser. O sigui, a més dels 177.547 que van votar No, els 44.913 en blanc i els
que no van poder votar perquè van haver de ser hospitalitzats a causa de les lesions
sofertes, els 2.044.038 que van votar Sí, que va ser el 90,1% dels participants, van
vèncer amb estrèpit els que defensaven el seu dret a no deixar votar. I fixeu-vos-hi bé,
eh! N’hi havia, van dir, que defensaven el seu dret a no deixar votar!
–Dret a no deixar votar? –Es pregunta molta gent.
–Això del dret a no deixar votar, a la gent de bé no li sembla, més que un dret, una
desviació mental més aviat primària?
–I tant! No deixar votar és ben bé cosa d’instint primari i fins i tot potser de caverna.
–Però, avi, escolteu! Moltes vegades sembla que vulgueu fer creure que tota cosa
dolenta és d’allà i que aquí siguem tots molt macos i tot sigui perfecte.
–No, noi, no! De cap manera! Encara que es retregui molt aquesta fal·làcia, no és pas
veritat. És ben cert que aquí, com a arreu, hi ha de tot i no som pas tots uns angelets.
I precisament perquè de lladres i paràsits i mal parits així com d’incultura i defectes
en tenim a dolls, creiem que ja en tenim prou. I no en volem més. Ni més enemics
autòctons ni molt menys d’importació. Ni tampoc volem continuar sent atacats per
policies violents, ni ser governats per governs catalanòfobs. Malauradament, tots tenim
defectes, nosaltres el nostres i els altres els d’ells i per això, apa!, que cadascú
s’aguanti els seus. Dit queda per qui ho vulgui entendre.
–Bona gent de per aquí, que deia aquell, després de tan bàrbara indignitat soferta,
podem prendre una mica d’alè i deixarem que l’avi expliqui la seva teoria duna vegada,
però no marxeu perquè, a les garrotades hi hem de tornar per posar en vergonyosa
evidència la vilesa hispanocarpetovetònica. Som-hi!

La teoria de l’avi Catlà

Rememorant, encara mig incrèdul, els esfereïdors fets viscuts i vistos pels mòbils i les
televisions i els vídeos penjats a les xarxes, com que la nit de l’1-O l’avi no pot agafar
el son, continua pensant. Després de l’hostilitat, tant de tipus polític com social i
econòmica, patida durant segles per Catalunya sota el domini de l’Estat espanyol, la
incomprensible, salvatge i inhumana agressivitat viscuda durant el dia palesa que
l’Estat espanyol és el pitjor enemic que pot tenir Catalunya. I tot i que encara li sembla
impossible que aquella gent hagi pogut agredir el poble català d’una manera tan bèstia
i vesànica, arriba a la conclusió que la seva teoria no sols va a missa sinó que ja ha
arribat l’hora d’explicar-la, junt amb totes les raons que l’avalen. Per què? Els següents
arguments són la resposta a aquest “per què”. Tenint en consideració que a la meitat
del segle XX es va començar a albirar que l’àcid desoxiribonucleic podia ser el
responsable de la transmissió dels caràcters hereditaris i del desenvolupament genètic
de tot ser vivent, l’avi va començar a deduir que l’insòlit i agressiu comportament
carpetovetònic podia ser degut a una influència, de moment ignota, que podia imprimir
un cert caràcter irregular i potser malèfic a segons qui. Un caràcter al qual, considerant
la barroeria amb què els que manen a Espanya tracten el poble català, caldria afegir
una animadversió fòbica i venjativa. Una animadversió potser provocada per un fet tan
normal i exculpat com és que els catalans no solament existim sinó que disposem d’un
territori propi que ells es pensen que és seu, a més de pensar que també som seus
tots nosaltres. I com que aquest insòlit comportament ha estat avalant l’anormalitat des
de ja fa segles, cal pensar que tot el que els passa pot ser degut al desenvolupament
irregular de l’estructura molecular d’aquell àcid vital. I ara cal preguntar-se si aquesta
àcida anomalia pot ser deguda a un factor d’origen ambiental, o sigui extern, o es pot
atribuir als gens transmesos per herència. Aquesta és la qüestió, la dualitat herènciaambient, o sigui: genetisme o ambientalisme? Són els genomes i els seus cromosomes
els causants de l’anòmala hostilitat en què estem emmerdats o pot ser causada per
factors ambientals, o sigui per factors externs a l’individu?
Lligat amb aquestes elucubracions, ara i aquí, hi podem incorporar un incís sobre la
psicopatia. A molta gent de segons on els sembla que reconèixer errors i rectificar,
demanar disculpes, donar la raó a qui la té, dimitir si cal o, per exemple, dir la veritat
són defectes propis de gent poc mascle. En canvi, mentir, calumniar, insultar i
menystenir, per segons qui, sembla que sigui una virtut, o un art, o potser una
demostració de superàvit de testosterona, que el fa sentir superior a tots els altres
mortals. I fins i tot superiores.
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Els que en saben diuen que segons quins comportaments polítics poden ser deguts a
algun tipus de psicopatia i, com que fer el rànquing dels cracs psicòpates dels diferents
governs de Madrid és força fàcil, queda a l’abast de qualsevol lector que hagi arribat
fins aquí. I el que vulgui ja pot començar a pensar-hi una mica, o potser gens, i és ben
segur que molts coincidiran en la tria dels primers llocs de. l rànquing, segur. Un fet que
resulta força sorprenent és que, dins les possibles llistes de noms amb aquests tipus
de comportament psicopàtic, s’hi trobi, sempre, el cas paradigmàtic de la televisió dels
bisbes espanyols i les seves pecaminoses barbaritats. Considerant que, molt
possiblement a causa de la seva egòlatra obsessió per l’ambició i l’ànsia i l’afany de
notorietat i de poder, el percentatge de psicòpates és molt més elevat entre els polítics
que entre els que no tenen vocació per la política, cal ser ben conscients que, si un
psicòpata arriba al poder a través d’eleccions, de tots els problemes que pugui crear
durant el seu mandat, la culpa no serà del psicòpata sinó de tots i de cada un dels que
l’hagin votat.
Els ambientalistes interessats en el tema intenten explicar l’estrany comportament
espanyol recorrent a factors geogràfics o climatològics, o a influències familiars i
a l’exemple rebut, a l’educació, a l’ensenyament i l’aprenentatge, als costums, al
mimetisme, al complex d’inferioritat o l’enveja, als intercanvis culturals, l’alimentació,
les enemistats o a altres factors externs a cada ésser humà. Però, tot i això, sembla
que ningú aconsegueix aportar una tesi, ni definitiva ni mica convincent, que pugui
aclarir la qüestió. Pel que fa als possibles factors ambientals que puguin justificar el
cas, l’avi fins i tot havia pensat en la planura de La Meseta i l’aïllament territorial i la
solitud dels seus primers pobladors. Però ni així!
I ara ens podem preguntar quina raó ambiental podria existir
que pogués justificar l’enfelloniment per un color, com el groc,
o que pugui justificar la voluntat de fer proselitisme a garrotades.
És que potser un cop d’aire una mica exagerat o alguna espècie de torradura solar es
podrien considerar factors ambientals d’una especial elaboració de caràcter o d’una
manera de fer singular? Que un col·lectiu no vulgui, o potser no pugui, veure ni un
dels defectes que pateix i es cregui que és la perfecta excel·lència de la humanitat
pot ser degut a algun factor ambiental?
La cobdícia o l’ambició superdesmesurades poden ser fruit, per exemple, d’un cop
de calor? Uns presumptes efectes tòxics del mercuri emanat a Almadén potser podria
arribar a ser un factor ambiental de modulació d’un caràcter anòmal, però no està pas
comprovat que ho sigui, ni molt menys! De debò a algú se li pot acudir alguna raó
ambiental que pugui explicar l’agressivitat viscuda avui, 1 d’octubre de l’any 2017?

Algú pot creure que un comportament anòmal com el que hem sofert avui pot ser
degut, per exemple, a no viure a peu de mar i no tenir platja, o a una deficient
alimentació, o a menjar cocidito madrileño? Cal pensar-hi.
Per altra banda també cal preguntar-se si la malaltissa obsessió o l’encegat turment
que tenen especialment els de La Meseta per la unitat de la seva Espanya, a més de
la gran animadversió que demostren contra Catalunya també podrien ser degudes a
factors ambientals. Podria ser explicada per factors ambientals, per exemple, la
perversa fòbia de Quevedo contra els catalans? El segle XVII, aquell amargat Quevedo
va escriure una amenaça contra tots nosaltres amb tanta mala baba com aquesta: “En
tanto que en Cataluña quedase un solo catalán y piedras en los campos desiertos,
hemos de tener enemigo y guerra.” Per què? Qui en sàpiga la resposta que la digui.
L’aïllament sense creuament de races pot ser un dels factor de possibles
degeneracions cel·lulars. I cal tenir presents que, a La Meseta, la més gran influència
d’aquest tipus sigui possiblement la mora o islamista. L’instint de supervivència podria
ser una de les principals raons externes per instigar a comportaments tan hostils.
Aquesta podria ser considerada una raó genètica i externa alhora però podria ser tan
gran la seva influència com per posar en evidència un caràcter salvatge?
Per altra banda, a què pot ser deguda l’existència d’individus hostilment ansiosos de
manipular les ments alienes amb perversions com, per exemple, allò de la “formación
del espíritu nacional” i “hay que españolizar los escolares catalanes”? El rentat de
cervells no sembla pas que pugui ser un vici degut només a factors ambientals, ha
de tenir una raó de ser molt més negra i fonda. Per odi a la diversitat i a la diferència?
És ben comprensible que la calor, per exemple, pugui crear l’hàbit de fer migdiada i
també fa de bon entendre que una favada de llauna caducada pugui causar diarrea.
Però retorçar ments infantils o agredir a garrotades gent pacífica i innocent amb els
braços enlaire, o acusar de rebel·lió i empresonar, sense judici, líders del pacifisme
són tot anomalies que no poden ser pas causades solament per factors ambientals.
Per què? Doncs per una raó ben simple, perquè aquests defectes són cosa de mala
llet, i la mala llet s’adquireix mamant. Per altra banda, lligat amb el tema, sempre és
difícil esbrinar si la gent mal parida ho és de naixement, tal com la paraula indica, o
pot ser autodidacta? I ara una qüestió paral·lela. Convé esbrinar amb equitat si van
ser primer les agressions i la presó i la mala llet de l’Estat espanyol o abans ho va
ser la recerca de la possible causa de la seva mala manera que sempre té de
procedir. O sigui, la culpa és dels culpables dels fets denunciats o és potser del
missatger que els denuncia? Que responguin els que sàpiguen la resposta.

50
Acabada de llegir en un article de l’Empar Moliner la reflexió “hi ha nens que fan
castells de sorra i n’hi ha d’altres que els trepitgen”, a l’avi li resulta ben evident que
els dos actes antagònics venen condicionats en part per factors ambientals, com
l’educació o l’exemple, però seria interessant poder esbrinar si els cromosomes dels
progenitors dels dos tipus de nen tenen unes característiques similars o són diferents.
Així doncs, amb totes aquestes elucubracions nocturnes a la ment, el matí del dilluns
2 d’octubre, abans que cada membre de la família se’n vagi als seus afers habituals
–tal com, malgrat la tragèdia nacional viscuda, van fer els seus avantpassats el 12 de
setembre del 1714– l’avi els convoca a una reunió familiar. A les 9 del vespre, havent
sopat. Amb l’interès per la singular convocatòria, sopen de pressa amb una expectació
difícil de dissimular i, arribada l’hora, l’avi engega el relat de la seva teoria.
–Bé, escolteu. Tot i la dificultat que representa poder assimilar mentalment la realitat
que estem vivint, cal que tots siguem conscients que no sols és ben real sinó també
ben clara. I per això he arribat a la conclusió que ja disposem de prou arguments per
poder exposar la teoria de la caverna, que des de temps immemorial ha estat
estudiada pels nostres avantpassats. Per tant, després d’haver-m’ho demanat tantes
vegades, us l’explicaré.
Ara s’hi afegeix l’àvia i demana:
–Sí, va! Explica-la que, encara que jo ja la intueixo, també la vull saber.
–Els inicis de la teoria de la caverna es remunten als temps en què els homínids
carpetovetònics...
–Els què? Els homínids? –Pregunta la neta Aina, tot donant per descomptat que això
de carpetovetònics per a ella encara és molt més difícil d’entendre.
–Sí, els homínids van ser els avantpassats més antics de la humanitat. Vivien als
arbres i...
–Però... de debò vivien als arbres?
–Sí, hi vivien, com tots els animals semblants. I quan van baixar dels arbres i es van
adonar dels grans avantatges de ser bípedes erectus, van...
–Bípedes erectus?
–Nena! No’tfff...! Aina, potser serà millor que tot això t’ho expliqui després a tu soleta i
amb calma perquè, si no, no acabarem mai, eh? Doncs bé, escolteu! Quan els bípedes
erectus, que dic, o sigui essers que podien caminar amb dues cames i anar ben drets,
es van adonar que les mans els quedaven lliures i les podien utilitzar per fer altres
coses, sense haver d’estar sempre arrapats a les branques dels arbres i que, a més a
més, podien gaudir del sol sense l’ombra de la fullaraca de la selva, la majoria d’ells va
pensar que el millor que podien fer era gaudir al màxim d’aquells avantatges i mirar de
ser feliços.

–I només la majoria va pensar una cosa tan evident?
–I els altres, què?
–En canvi, hi va haver algunes tribus de diferents llocs de la Terra, i entre elles la dels
ponentins... Aina, els ponentins són la gent d’encara més enllà de la Franja de Ponent.
Els ponentins, doncs, potser perquè van tenir la mala sort de baixar dels arbres un dia
que plovia o potser perquè no tenien encara l’intel·lecte prou desenvolupat per adonarse del que estaven vivint, en la seva gran majoria van seguir d’esma el bruixot cap de
la tribu i darrere d’ell es van ficar dins la primera caverna que van trobar. I va resultar
que la majoria d’ells ja s’hi van trobar bé de seguida però, en canvi, n’hi va haver
d’altres, molt més valents i sobre tot més espavilats i amb visió de futur, que van veure
que allò de la caverna no podia anar pas amb ells i se’n van poder escapolir ja abans
d’entrar-hi, pensant en els avantatges d’aquells bípedes erectus I fora de la caverna
van mirar de ser feliços. I alguns dels que ja eren dins van ser prou llestos per adonarse que no era ni lògic ni sa fer vida, nit i dia, dins la caverna. I així, els que van tenir la
vista i sort de poder-se escapar, uns més aviat i altres més tard, ho van fer així que van
poder. I els més petits que se’n van poder alliberar en un moment o un altre, és ben
evident que va ser a causa de disposar d’un intel·lecte prou polit i d’una clara visió de
futur dels seus progenitors. Després d’aquestes elucubracions i per acabar de rematar
la teoria, l’avi creu que l'agressivitat dels governs de Madrid, i dels milions d’espanyols
que els voten, pot ser deguda al fet que aquell àcid desoxiribonucleic responsable de la
transmissió dels caràcters hereditaris i del desenvolupament genètic de tot ser vivent,
l’ADN, podria ser que no girés gaire fi. I el pitjor de la influència d’un ADN de caverna
és que els que es van quedar a dins només en sortien de tant en tant per anar a robar
les cabres de les tribus veïnes, a cops de roc i garrotades.
–Però, pare! –diu el seu fill a l’avi.
–Escolteu, escolteu i no ens precipitem. Penseu-hi! I ara anem a dormir i demà serà un
altre dia i en tornarem a parlar, eh?
–Però pare, jo sols volia dir que més d’una vegada he pensat de veritat que aquesta
teoria de la caverna només podia ser una ceba de tots els avis de la nostra família.
Però ara, després de la desagradable experiència d’ahir, la teoria em queda ben clara.
–Doncs, vinga, d’acord i fins demà! Bona nit.
Se’n van tots a dormir però l’avi continua cavil·lant sobre el tema. Abans d’exposar la
teoria a la seva família, discretament ha fet múltiples consultes a persones més o
menys serenes i objectives, excloent-ne, naturalment per força, aquelles que, satisfetes
per les garrotades i els arrossegaments pels cabells i els caps esberlats d’ahir, avui
mateix ja les han començat a aplaudir.
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Cada una de les persones consultades està ben convençuda que totes les agressions
que des de fa segles han perpetrat contra Catalunya els governs castellans i espanyols
denoten l’existència d’alguna anormalitat de comportament. Aquest és el fet considerat
objectivament però, tot i la convicció de molts, a l’hora de buscar altres possibles raons
que puguin justificar aquell comportament, tots es troben en dificultats.
De fet es pot discutir si la teoria és més o menys acadèmica però el que sembla ben
cert és que és molt difícil imaginar arguments de prou pes, potser possibles però de
moment desconeguts, que la contradiguin. De fet, el que suggereix la teoria és que a
vegades pot ocórrer que algun ADN no estigui del tot preparat per entendre les
circumstàncies en què es troba immers ni disposa d’arguments per decidir la manera
més idònia per poder assolir el millor benestar possible i, sobretot, ser feliç.
Per altra banda quan vaig fer la mili –continua pensant l’avi i en aquest moment hem
de situar-nos per allà l’any 1950– a part que més d’un terç dels reclutes espanyols eren
analfabets, una diferència contrastada entre catalans i espanyols era que aquests eren,
de mitjana, 2,5 centímetres més baixos.
La qüestió de l’alçada pot ser deguda a factors ambientals, d’acord, però es fa difícil
acceptar que un comportament tan hostil contra Catalunya com és el dels espanyols
unionistes depengui només de factors no genètics.
–I molts diuen que el tema econòmic també pot ser un factor ambiental que condicioni
el comportament humà, eh!.
–I tant que sí! Però que per aconseguir o mantenir avantatges econòmics, en comptes
de bona voluntat, educació, equitat i respecte, s’adopti l’estratègia del menyspreu,
l’insult, l’espoli i les garrotades gratuïtes, fa intuir l’existència d’algun altre factor
important que condicioni un comportament tan anòmal i, a més, denota una estratègia
tan errònia que ratifica encara més la teoria.
–Escolteu, escolteu! –L’avi reposa de tant en tant però de seguida torna a agafar la
paraula.–És ben veritat també que una bona part dels consultats opinen que no es pot
generalitzar tant. D’acord, no generalitzem. Però, tot i no generalitzar, convé que
considerem que els responsables de la violència d’abans d’ahir, tots els del PP que
n’estan encantats i també els Ciudadanos, que l’aplaudeixen i encara els sembla que
és poca, a les eleccions generals del 2016 van aconseguir més d’onze milions de vots.
I més d’onze milions de vots són molts vots, eh! I si ens permetem avançar que, d’aquí
a poc, el PSOE serà col·laborador indispensable per imposar a Catalunya l’espanyola
vilesa de l’article 155, el nombre de vots anticatalanistes s’eleven ja a més de setze
milions i mig.

Per tant, dels més de 46 milions de ciutadans espanyols, inclosos de moment els
catalans, (Refer?) es poden posar dins el mateix sac el 46,4% dels 35 milions
d’espanyols amb dret a vot o, el que és el mateix, el 69% dels que voten partits
anticatalans. El resultat és tan contundent que, encara que no generalitzem, cal
considerar que el percentatge dels que queden fora del sac no és pas molt significatiu.
En veure que algunes de les respostes al seu plantejament i a les seves preguntes
eren majoritàriament afirmatives i que altres preguntes no tenien cap resposta, l’avi
anava comprovant que els fets li avalaven la teoria i va començar a fer una recerca
d’altres raons que poguessin justificar les espanyoles maneres de fer tan denigrants
com les d’abans d’ahir. I com que de moment, ni psicòlegs, ni intel·lectuals filòsofs o
analistes, ni investigadors, ni altra gent de criteri assenyat, que sàpiga l’avi, no han
pogut trobar cap explicació o al·legat per rebatre amb una certa coherència la teoria,
51 tots els arguments exposats poden servir per atorgar-li, com a mínim, el
reconeixement de versemblant. Per altra banda, l’avi sí que ha pogut trobar alguns
especialistes titulats en psicologia, psiquiatria o neurologia que han confirmat que el
planteig fet per la teoria pot ser causa de comportaments anòmals. I ara, escolteu.
El que pugui pensar que en algun moment l’avi està parlant d’ell, o d’ells o d’elles, té
dues opcions. Una consisteix a reflexionar i esforçar-se per fer el canvi a millor i, l’altra,
no creure-s’ho i seguir com si res l’afectés. És el seu problema. –L’avi assenteix i, com
sempre, torna a agafar la paraula.
–Però és que encara hi ha més, eh! Mentre feia les meves consultes –explica– vaig
anar descobrint altres interessats en el tema com, per exemple, l’activista col·laborador
d’El Punt-Avui, Jaume Rocabert i Cabruja que, sota la consigna de Thomas Jefferson
“Quan la injustícia es converteix en llei, la rebel·lió és un deure”, afirmava que “Els
governants de Castella, avui l’Espanya castellana, històricament s’han caracteritzat per
una catalanofòbia malaltissa. El seu ADN bel·licós i conquistador necessita humiliar i
sotmetre els que creuen que han vençut, car només es mouen per instints”. Una altra
dada que corrobora la teoria és una investigació de la Universitat de Cambridge que
ha demostrat que la facultat d’identificar-se o comprendre els sentiments d’altri, o sigui
l’empatia, té un petit component a l’ADN. I un altre argument més és l’asseveració del
doctor austríac Konrad Lorenz, expert en etologia, la ciència que estudia el
comportament i l’expressió de les emocions animals, que afirma que “cada espècie
animal hereta un ADN que li determina bàsicament la seva anatomia, la seva
morfologia i també bona part de la seva conducta.”
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Sobre l’ADN castellà, o espanyol, també hi va dir la seva el portuguès expert en
corrupció Luis de Sousa, encara que no ho va fer per confirmar la teoria sinó per
generalitzar-la. Va afirmar que “la corrupció no és a l’ADN polític espanyol com a
problema exclusiu”, ja que és un defecte comú. Però el fet que el defecte existeixi
també a Espanya és una evidència més d’un ADN singular. I aquest és un fet que molt
possiblement pot influir en la persistència en els errors dels governs de Madrid, siguin
dels partits que siguin, així com també dels de l’oposició. I a més de la persistència en
els errors i també en les il·legalitats –pel que fa a Catalunya des de la desferra de
l’Estatut i fins i tot ja des de molt abans– la persistència també en la repressió contra
els catalans sempre és aplaudida per la gran majoria d’espanyols. “¡A por ellos!” Tots
són fets concrets que, si la raó no és la que sospita la teoria, caldria trobar-ne una
altra més convincent “si fuese posible que lo imposible fuera posible” que pontificava
un que en sabia. I tota aquesta gran quantitat d’anomalies i desorientació i fallades
generals dels governs i la desinformació general dels milions que els voten fan que els
governs espanyols no es renovin a causa de la presentació d’uns programes de govern
engrescadors sinó a causa d’estar farts dels governs sortints per les seves innúmeres
cagades. País! I ara, a més, ADN!
La teoria de l’ADN de caverna també va ser corroborada per unes declaracions del
Pablo Casado del PP que, amb una real i crua misèria d’esperit, va dir que no li feien
pena “las familias de los presos”, polítics. El menyspreu provocatiu contra esposes,
marits, pares, mares i avis i fills –els més petits, d’un, dos i cinc anys– amb els
progenitors a presó preventiva, sense judici i sine die, és d’una vilesa que sols pot ser
causada per un ADN d’un estil força singular. Un ADN que confereix un esperit venjatiu
contra els veïns que han nascut i viuen en el terreny dels seus antecessors des de
sempre. Arribats a aquesta conjuntura potser seria convenient fer una comparança
entre el talante psicópata i el tarannà de la bonhomia. D’exemples del primer n’estem
envoltats i del segon n’és un exemple entranyable la carta als meus fills, escrita per un
dels presos polítics. Aquest n’és un extracte:
“Avui he estat dues hores amb els meus fills. Només dues hores. Amb aquesta mena
de normes, amb l’excusa de castigar el pare, en realitat castiguen encara amb més
intensitat els fills. Però, quin és el sentit d’impedir que uns nens, per definició
absolutament innocents, puguin veure el seu pare només dues hores al mes?
Fills meus, vull que sapigueu que he dedicat la meva vida a l’estudi i a la recerca,
a l’escriptura, a la docència i a la representació política dels meus conciutadans. He
fet dos màsters i una tesi doctoral. He donat classes d’assignatures molt diverses
a alumnes d’onze titulacions universitàries diferents.

Com a professor, articulista, escriptor i representant polític, sempre he parlat, escrit i
actuat en defensa de la justícia i de la dignitat humana. Sempre i sense excepció.
I això és així, perquè, tal com us donarà testimoni una infinitat de persones, el vostre
pare és una persona honrada i treballadora, que estima fervorosament la bondat i les
persones. I que, enmig d’aquest amor, a qui estima més del món és a vosaltres i a la
vostre mare. Una infinitat de mares i pares, de bones persones d’arreu, que són
conscients de la veritat, saben que el vostre pare està compromès amb l’amor i la
dignitat. Allò que justifica davant dels ulls de Déu i de la Humanitat és la persistència
en fer el bé malgrat les dificultats. Us estimo com tots els pares estimen els seus fills...”
“Hem vist tancats a la presó homes plens de raó” cantava en Raimon el 1964.
–No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.
Qui tingui tan sols un bri de sensibilitat pot fer la comparança proposada entre un
psicòpata i un edificant model de bonhomia. Que posi a un plat de la balança al que,
sense fer-li pena el sofriment dels infants, i se’n riu, i a l’altre plat un pare empresonat
al que els seus fills tan sols el poden veure dues hores al mes. Psicòpates candidats a
presidir l’Estat espanyol i líders del pacifisme empresonats! Algú pot creure que la
psicopatia i la bonhomia poden ser degudes només a factors externs als individus?
–Papa! L’avi em va dir un dia que els psicòpates, que tenen trastorns mentals, només
menteixen una vegada i...
–No, fill meu, no. No ho devies entendre bé. Quan els psicòpates acaben de mentir ja
es creuen el que han dit i, quan repeteixen la mentida una i altra vegada, ja es pensen
que el que diuen és veritat. Et posaré un exemple d’això de la mentida psicopàtica. Hi
ha qui diu que un territori veí és de la seva propietat per dret de conquesta i, després
d’haver-ho dit la primera vagada, tant el mentider com mols dels que l’han escoltat ja
es creuen que és veritat. I un individu que vol reconquerir Catalunya com si fos seva i
l’hagués perdut, resulta que és tan o més psicòpata que el mateix catalanofòbic Aznar.
I a més a més, aquell Casado, després de convidar tots els independentistes a exiliarse de Catalunya perquè es pensa que és seva, va suggerir, o va amenaçar? a Carles
Puigdemont, que podria acabar com el president Companys. El president número 123,
Lluís Companys, va ser capturat a l’exili i lliurat al Franco per la nazi Gestapo, va ser
empresonat a Madrid, jutjat militarment sense cap tipus de garantia legal, i afusellat pel
Franco el 1940. Que aquest ciutadà espanyol, Casado, a qui no li fan pena els fills
separats dels seu pares innocents perquè són a la presó com a presos polítics i vulgui
reconquerir Catalunya, arribi a ser cap de l’oposició al Congrés espanyol i candidat a la
presidència de l’Estat és una altra realitat que corrobora la teoria.
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Aquests són els raonaments que fa l’avi. I ja que el cas del president Companys ha
aparegut a col·lació per amenaçar el president número 130 de la Generalitat, Carles
Puigdemont, podem considerar els casos dels altres presidents que hi ha hagut entre
tots dos. Després del president Companys, Josep Irla va ser president exiliat des del
1938 fins al 54. Josep Tarradellas també va ser exiliat des del 1954 al 1977, fins que,
amb el seu “Ja soc aquí”, va ser president reconegut per l’Estat espanyol fins al 1980.
Dels tres presidents següents, en Jordi Pujol ja havia estat engarjolat abans de ser-ho
de president i l’ Artur Mas ho va ser des del 2010 fins que va ser processat el 2017.
Carles Puigdemont va ser president reconegut per l’Estat del 2016 al 2017, fins que
es va haver d’exiliar per no ser empresonat com els altres polítics perseguits per
delictes de violència inexistents i inventats. Pel que fa als presidents del Parlament,
convé recordar que Joan Casanovas, Antoni Rovira i Virgili, Manuel Serra i Francesc
Farreras també van morir a l’exili, tots ells. Cada cop que Catalunya intenta alliberarse del jou espanyol, Espanya enfolleix i tant és així que dels onze presidents de la
mancomunitat o de la Generalitat dels últims cent anys, nou han acabat a la presó,
o a l’exili, o afusellats. Tots són casos de rècords miserables.
I altres líders polítics catalans empresonats per Espanya? A munts! Prat de la Riba,
Francesc Macià, Lluís Companys i tots els seus consellers de la Generalitat i
actualment, en vigílies de l’1 d’octubre del 18, tots els que encara hi són, a la presó!
I ara, després d’haver posat en consideració l’ignominiós tracte que l’Estat espanyol,
en república, dictadura o monarquia, contra els líders polítics catalans, podem tornar
al tema de l’ADN que estàvem considerant.
–Sí, perquè encara en queden molts altres casos, com el dels Ciudadanos, per
exemple.
–Els Ciudadanos? Un altre cop?
–Sí! Ara els podem analitzar com a paradigma de l’emigració, provocada, de gent
d’estil quintacolumnistes i robacabres. El fet que Albert Rivera i Inés Arrimadas i tots
els seus estiguin sempre emprenyats i sempre tinguin la cínica obsessió de fomentar la
crispació, la ruptura i l’odi, fa pensar que hi hauria d’haver alguna raó que expliqui
perquè existeix gent així.
I aquell Ulster per cagar-s’hi, que va anunciar que muntaria el Cañas, alguna relació
deu tenir també amb l’estratègia promoguda pels Ciudadanos per dsestabilitzar la
societat catalana. Són fets que, a manca de cap altra possible explicació, poden
denotar unes certes deficiències d’alguns ADN. De la mateixa manera que hi ha molta
gent que plora pels assassinats i enterrats als vorals de les carreteres, així com pels
fills dels injustament empresonats o exiliats a causa del procés català, hi ha ciutadans
que, per fer patent la malparidura que pateixen, volen muntar Ulsters per cagar-s’hi.

I el cas, a més, és que no riuen mai a no ser que ho facin a causa de les desgràcies
i del dolor dels altres, i ho fan a la seva cara, perquè els contemplin rient. I no sembla
pas gens inversemblant que totes aquestes anomalies potser podrien ser degudes a
un ADN sobre el qual existeixen força asseveracions qualificatives. L’escriptor Jaume
Oliveras, per exemple, expressa el cas amb aquestes paraules: “No hauria de
sorprendre que [...] els Ciutadans presentin la imatge més feixista, la porten en el seu
ADN del naixement.” I el 129è president de la Generalitat, Artur Mas, comparteix opinió
afirmant que “en el seu ADN, Ciutadans porta el codi de la destrucció i la discòrdia.”
I encara més, l’economista Miquel Puig, fent referència també als Ciudadanos afirma
que “al seu ADN hi porten l’enfrontament territorial”. Aquí queda.
–Per altra banda, segons un estudi acadèmic de l’Associació de Geògrafs d’Espanya i
diverses universitats de l’Estat, en els últims llargs anys i corrupció a part, Espanya ha
anat dilapidant diner públic en la realització d’obres inútils i amb enormes sobrecostos,
amb una mitjana d’uns 8.000 milions d’euros malversats cada any. I de casos de
dilapidacions hi ha, per exemple, el de l’estació de TAV de més de quatre milions
d’euros a Otero de Sanabria, un llogaret de 28 habitants, i també el del segon aeroport
europeu amb les pistes més llargues, el de Castilla-La Mancha, sense avions ni
passatgers. La corrupció com a prioritat política estatal, la justícia d’injustícies
magistrals i, per exemple, la manada judicial com a esport, no poden ser considerats
símptomes ben clars d’un ADN amb algun tipus d’anormalitat? –L’avi reposa un
moment però de seguida continua:
53 –Escolteu! Segueixo. “La caverna” o el qualificatiu “cavernari” són ja des de fa
temps expressions ben establertes en el diccionari popular, i fins i tot en l’ intel·lectual,
en parlar d’Espanya. I el periodista de l’ARA, Àlex Gutiérrez, expressa el cas així: “La
progressiva cavernització del mitjans de Madrid ha provocat que [...] han de buscar
galeries de la caverna més pregona [per] alçar els seus petits crits per fer-se sentir
entre el guirigall.” I hi posa alguns exemples, com aquests: “Ni diálogo ni mariconadas
con los sediciosos catalanes. Empobrecer Catalunya, hoy más que nunca, ha de ser la
labor de todos.”
El PP i Ciutadans –amb un PSOE que, si no ataca directament Catalunya tal com fan
els altres, perd pistonada– són uns partits d’enfatxats i enfatxades que prediquen
respecte per les seves lleis sense tenir-ne ells ni tenir-ne tan sols per la seva dignitat.
Potser perquè els propis interessats no ho saben, ja que si ho sabessin potser
intentarien posar-hi remei, resulta força evident que a l’ADN espanyol li deuen mancar
uns punts de bon criteri i dignitat. I de vergonya, també. Es fa molt difícil esbrinar com
pot existir tanta vilesa amb tanta impunitat si no és pensant amb un ADN de caverna i
garrotada de tots els que són dins el sac.
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En ser l’ADN de caverna un concepte de comportament que sembla molt arrelat
a la biologia castellana, caldria preguntar-se si alguna vegada ha estat investigat
científicament l’origen i l’evolució del prepotent i agressiu comportament de pobles
com aquest. Si no és així, podria ser un tema interessant per a tesis doctorals a
l’abast tant dels convençuts de la bondat de la teoria de caverna i garrotada com
dels que hi puguin estar en contra. I tant si ja hi ha estudis sobre el tema, que
segur que n’hi deu haver, com si se’n pensen realitzar, seria interessant conèixer
els resultats i poder-ne conèixer especialment el remei.
I ara us diré que, els que potser vulguin discrepar de la bondat de la teoria de l’avi,
que raonin quins fets o arguments poden justificar un comportament de l’Estat
espanyol contra Catalunya tan ofensiu, antipàtic i roí, a més d’espoliador i violent.
I quins van ser els culpables d’haver hagut d’arribar a una conclusió tan ingrata?
Aquesta és una pregunta que s’haurien de fer tots els catalans, tant els uns com
els altres, que encara no saben la resposta. I també, és clar, se l’haurien de fer tots
els espanyols de bona voluntat que, a part dels de “a por ellos”, també n’hi ha.

I els culpables de tot plegat?

D’entrada cal distingir entre els culpables d’abans i els culpables actuals. En haver
considerat fins aquí els de molt abans, des d’aquell primer Trastámara i els Felipes IV
i V fins arribar al Primo de Rivera i al Franco i, amb ell, a tots els autoamnistiats dels
crims del franquisme i els anihiladors de l’Estatut del 2006, considerem ara els
culpables de la bestial escalada d’hostilitat i d’agressions del 2017, culminada l’1-O i
que encara continua. I resulta que els culpables han estat els governs del PP i el seu
poder judicial i, com a poder executiu de les agressions físiques, els seus cossos de
seguretat. I sobre els màxims responsables de la brutalitat policial contra catalans
cívics i pacífics, resulta ben clar que han estat, en primer lloc, el president Rajoy i el
seu ministre d’Interior Juan Ignacio Zoido i el de Justícia, el Catalá a més, naturalment
també, el coordinador tècnic de l’operació per fer avortar el referèndum de l’1-O, el
tinent coronel de la Guardia Civil de nom Diego Pérez de los Cobos.
Com que el Rajoy ja ha estat prou, i massa, conegut i el ministre Zoido també ho ha
estat força abans que l’abandoni la sort, fixem-nos un moment en el de los Cobos.
El 23 de febrer del 1981, el dia del Tejero, aquest de los Cobos es va presentar
voluntari a la caserna de la Guàrdia Civil de Yecla, amb l’uniforme de La Falange,
per oferir col·laboració als autors del cop d’estat militar.

A més a més, aquell Cobos era un paio que ja havia estat recusat pel Congrés
espanyol no feia pas gaire. I per si això no fos prou, el Diego era germà de l’altre de los
Cobos, el Francisco Pérez, aquell expresident del Constitucional expert en l’onanismo
en vers i expert igualment en el ja clàssic ridícul Marca España ja que, després de
gallejar del domini de l’anglès com a magistrat aspirant al Tribunal Europeu de Drets
Humans, el TEDH, va demanar als que l’examinaven ”¿Me lo pueden preguntar en
español?” I va rebre un total de zero vots dels 10 que estaven en joc. Els de los
Cobos? Ah!, quin un i ah!, quin altre! I ah!, quins altres també tots els culpables de les
violentes agressions de l’1-O! I malgrat el sofriment, tan físic com moral causat per la
brutalitat espanyola que aquell dia va superar totes les cotes més altes de la indignitat,
les injúries i el sofriment van anar continuant. Van anar continuant sota la mirada
carronyera del govern del PP que l’humorista ninotaire Ant va personificar en la figura
del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, un dels clàssics ministres de guerxada visió.
Aquest:
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Els esdeveniments més injuriosos post 1-O

Després d’aquell dia negre, el govern de Madrid no va donar per acabats, ni molt
menys, els atacs i les il·legalitats contra Catalunya sinó que els va anar intensificant i,
d’entre tots ells, aquests quatre poden ser considerats els més injuriosos.
1. La insultant invectiva reial del 3 d’octubre.
2. La negació de les agressions de l’1-O.
3. Els presos polítics i la persecució dels exiliats.
4. La inflicció del 155.

I si amb aquests fets tan degradants no n’hi hagués prou, a Felipe VI, com a traficant
d’armes en països de sospitoses afinitats amb el terrorisme, de respecte, cap. Mireu:

1. La insultant invectiva reial del 3-O

De la manca de respecte del Felipe VI a força més de dos milions de catalans i a
Catalunya en pes, els ultranacionalistes espanyols en van fer grans elogis. I molts
dels nacionalistes catalans van creure que calia declarar persona non grata aquell rei.
I alguns municipis ho van fer. Felipe VI, que el 20 d’abril del 1990 havia dit que
“Catalunya és la que els catalans volen que sigui”, el 3 d’octubre del 2017 va deixar
ben clar que no volia pas que fos veritat. L’endemà passat d’aquell 1-O inesborrable
de la ment dels que el vam patir, el míting d’un rei d’Espanya, emmerdissat en una
hostilitat exasperant i incomprensible conta Catalunya, va donar el cop de gràcia
–de cop, un altre, però de gràcia, gens– a la ingènua bona voluntat que potser podia
quedar encara en algun català ingenu, tot i ser constantment agredit per la policia i
perseguit pel Govern de Madrid i per l’oposició. Aquell dia, sentint-se molt “orgulloso” i
posant èmfasi en la seva “entrega a la concordia entre españoles”, Felipe VI va emprar
expressions tan de concòrdia com ”La Generalitat se ha situado al margen del derecho
y la democracia,... deslealtad inadmissible,... han vulnerado,... han quebrantado,... han
socavado,... han menospreciado,...” I a més a més també va dir que els catalans, els
seus, “que viven con desasosiego y tristeza... no están solos ni lo estarán.” Ni una sola
paraula sobre les agressions sofertes per catalans pacífics i indefensos, ni cap tipus de
reflexió sobre els lesionats. Són fets que no mereixen ni perdó ni oblit. En no haver-se
disculpat immediatament ni en el moment en què va ser advertit del seu lamentable
error, ni perdó ni oblit. I ara, podeu considerar què diu sobre el rei l’article 54.3 de la
Constitució espanyola: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a ninguna
responsabilidad”. La insultant filípica de Felipe VI contra Catalunya i els catalans,
l’endemà passat mateix d’aquell 1-O de terror, va demostrar que la irresponsabilitat
seva eliminava totes les ganes de tenir-li el respecte. El respecte que, en
circumstàncies normals, es deu a qualsevol ser humà.

–I sobre la casa reial en general, què?
–Parlem-ne! Tot i que pels catalans el rei no sigui gran cosa, rebutjar l’entrevista
protocol·lària amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va ser tan
desconcertant com indignant. I que posteriorment també fes el mateix amb el president
Roger Torrent, així com amb el president de la Generalitat, Quim Torra, malgrat que la
resposta ens fos força indiferent, van ser també uns mocs reials molt lletjos.
–I entre l’1-O i el 3-O i tot plegat, les esbojarrades gestions del Govern de Madrid i els
seus òrgans judicials, així com també els dels poders fàctics i de comunicació van anar
incrementant les aberracions de tot el Reino de España fins a l’exasperació i, ultra això,
aquell govern va decretar la intervenció del Parlament i del Govern de Catalunya,
ambdós ben legítims i legals. Aquest és l’Estat espanyol que, sobre ser, repetim, el
més corrupte d’Europa, és un estat violador dels drets humans més fonamentals. I a
més a més, el Govern espanyol va negligir la recomanació mundial de diàleg, va
ignorar la condemna mundial de tanta violència i, a sobre, va menysprear les ofertes de
mediació fetes per rellevants personalitats internacionals. I així, l’increment accelerat
de les ganes de separar-nos de l’estat espanyol ja va ser imparable. I a més a més, la
vergonya va tornar a caure sobre l’Estat espanyol quan els responsables de les
agressions –unes agressions que acabava de contemplar amb indignació tot el món–
van negar la seva autenticitat.
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2. La negació de les agressions de l’1-O

Un altre dels esdeveniments més injuriosos, o una acarallotada negació de l’evidència.
–Acarallotada?
–Sí! Negacions i excuses, per dir-ho suaument, de carallots obtusos. –Explicita l’avi a
qui li demana detalls. –El fet que tothom del PP negava l’evidència i mentia aquells
dies –encara que sigui una redundància dir-ho, ja que per ells mentir pels descosits i
negar l’evidència era i és cosa de cada dia– és una realitat ben coneguda. I entre tanta
mentida s’hi barrejava també la de fiscals i jutges i mitjans de comunicació. I aquí
queda ressenyat un dels motius per dir el que dic –diu l’avi i continua:
–La majoria de les denúncies contra les agressions físiques van anar sent arxivades
pels jutges amb excuses diverses com, per exemple, per la impossibilitat, van dir, de
poder identificar frontalment els agents culpables de les lesions perquè només
portaven la identificació a l’esquena.
Per la seva banda el president Rajoy i tots els seus van anar repetint que les
garrotades i la sang, i les portes i els vidres trinxats amb malls i totes les altres lesions i
destrosses ”fueron proporcionadas.” Però tan desproporcionades van ser que ni les
asseguradores van estar disposades a pagar-ne el cost. Fins i tot l’alt comissionat de
Drets Humans de l’ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein, va denunciar “amb consternació, l’ús
excessiu de la força per part de la policia”, va qüestionar que l’Estat la defensés com a
“legal, legítima i necessària” i també va criticar “la presó preventiva” que seria
imposada poc després.

Amb la seva obnubilació ultra,
cap dels culpables s’adonava
de la tragèdia que provocaven.
Però el New York Times, sí.

Els que van dir que no hi havia hagut ni càrregues ni garrotades policials, tots els que
van negar l’evidència, i van ser ha molts, van ser i continuen sent uns fanàtics falsaris
tan delinqüents com els que van perpetrar les agressions físiques. A les agressions de
les Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado espanyol, a l’exterior dels col·legis,
amb empentes i garrotades a tort i a dret, i sang als caps i a les cares i a la pell i també
a terra en molts llocs, s’hi van afegir després les barroeres destrosses a cops de mall
de les portes d’entrada, així com d’algunes dels interiors i també de material escolar.
Les agressions físiques contra gent pacífica i indefensa, molts d’ells amb la papereta a
la mà, que tan sols volia votar tranquil·lament van ser brutals i esgarrifoses.
I aquí cal recordar que, després de l’1-O, i com sempre sense ni un bri de vergonya,

Espanya va anar escampant altre cop per arreu del món les mentides, les amenaces
i totes les malediccions contra Catalunya que va ser capaç de fabricar la seva pioca
imaginació. I les terribles conseqüències van acabar de demostrar la teoria de l’avi.
Seguim.
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Aquesta fotografia,
feta per Geraldina Hope Ghelli
davant l’Escola Infant Jesús, de Barcelona,
fou una de les cent seleccionades pel mitjà
Bloomberg dels Estats Units i va ser
objecte de barroeres manipulacions
per intentar negar-ne l’autenticitat

També és digne de consideració el cas d’aquella altra senyora interpel·lada al carrer
per una periodista de TV3 que, amb una gran indignació per tot el que estava vivint, es
va lamentar dient que “per tot el mal físic i moral tan injust que ens imposa, aquesta
gent fa ràbia. I jo no ho era així”.
–No! Nosaltres no ho érem així! I aquest és un altre dels greuges que ens han infligit.
Però ara tornem a la tergiversació de la realitat i les negacions de l’evidència que
havíem començat a considerar. Ja d’entrada, segons el ministre Zoido d’Interior, la
policia va respondre a la violència de los infiltrados violentos però, en canvi, el que va
passar i va veure tot el món va ser la brutal agressivitat de les Fuerzas de Seguridad
del Estado contra catalans pacífics i ni un, infiltrat o no, violent. senyor ministre Zoido!
–ara ja ex– vostè és un mentider!
–És que potser no ho són tots de mentiders?
–Sí que ho són, i tant!
Tot i que no sigui una altra negació de la realitat sinó simplement una consideració de
cap dur, el 17 de gener el ministre Zoido va fer una declaració sobre l’Operación
Copérnico contra els ciutadans de Catalunya que és exposada a continuació.
“La arrogancia e irresponsabilidad del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont
y de su gobierno han supuesto para todos los españoles un coste económico de 87
millones de euros, además de los 1.000 millones sobre el impacto de la desaceleración
económica”. Si diu que 87 milions d’euros va ser el cost de l’intent fallit de fer avortar
el referèndum de l’1-O, fixeu-vos bé en aquest detall: la consulta del 9-N en va costar
5,5, de milions.

Com pot ser que un intent fallit per fer avortar una consulta sense aconseguir-ho pugui
costar catorze vegades més que organitzar una consulta similar? Aquells 5,5 milions
d’euros de la consulta els van considerar una malversació de diner públic i van obligar
l’Artur Mas a pagar-los ell. I com que cal suposar que amb això dels 87 milions van
mentir tant com en tot el que diuen, ja us podeu imaginar quants milions més va costar
aquell sorollós fracàs de l’Estat, ben segur que força més de 87. I van ser milions que
haurien pogut tenir un destí digne i no pas un de tan reprovable, perquè cal saber que
amb 87 milions d’euros, diuen, es podrien construir i habilitar catorze instituts o nou
centres d’atenció primària...
–I mig, nou centres i mig! –diu un que d’això en sap.
–... o adquirir més de 700 ambulàncies o contractar més de dos mil mestres, per
exemple. Però l’Estat espanyol els va malversar sense assolir cap ni un dels objectius
que havia previst i els catalans els van patir moralment i física, i van sagnar a causa
de la violenta i tan cara brutalitat rebuda. Catalunya va ser tan perjudicada per tanta
malversació i agressió espanyoles que el temps necessari per refer-se ja no podrà
mai finir.
–I el govern del PP –ara torna a ser l’avi el que continua la conversa– va ratificar i lloar
i condecorar els agressors. I la majoria dels espanyols i dels jutges es van creure –o
ho van fer veure– totes les falsedats. I el màxim responsable del dispositiu policial, el
coronel de los Cobos, també hi va voler dir la seva i es va atrevir a afirmar que
“Técnicamente, el 1 de octubre no hubo cargas policiales”. I una altra de les singulars
afirmacions d’aquest guàrdia civil va ser que, pels Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat, “el cumplimiento del mandato judicial está por encima de la convivencia
ciudadana”. Una barbaritat rotundament contraria al mandat judicial de la senyora
jutgessa Lamela, no pas un angelet, que, com ja ha quedat ben clar, especificava ben
clarament que s’havia de complir el mandat “sin alterar la normal convivencia
ciudadana.” –Però encara que el cas de los Cobos és difícil de superar, no és pas
l’únic magistrat, o magistrada, mentider, o mentidera, d’entre tants fidels al PP. I el 18
de gener del 2018, el ministre Zoido, altre cop ell, va comparèixer al Senat i va
exposar un cúmul tan gran de cinisme i falsedats per intentar justificar el cost de
l’Operación Copérnico que, tot i ser extraordinàriament difícil, potser va batre tot un
rècord de vilesa.
El problema que Catalunya té amb Espanya és d’una gravetat absoluta per a
Catalunya però, si Espanya no vol fer res per resoldre’l correctament, el problema anirà
cada cop sent més espanyol que català ja que, a la curta, o malauradament potser una
mica a la llarga, el problema català quedarà resolt però l’espanyol el continuaran patint
ells fins a la mort.
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La veritat és que pel que fa a la nostra relació amb Espanya nosaltres hi tenim molt a
perdre però Espanya, amb un efecte tipus bumerang, ho pot perdre tot. I ara pot ser bo
recordar que, a aquest problema que ve de tan lluny, el president de Madrid Manuel
Azaña ja li havia trobat la solució el 1930. I la solució era “una unión libre de iguales
con el mismo rango, [ja que] sería justo dejaros en paz, con el menor perjuicio posible
para unos y otros. Y desearos buena suerte”. Però la caparrudesa espanyola de voler
continuar disposant de Catalunya com una colònia –tal com ells la consideren i de la
qual tant profit n’han tret i n’estan traient encara, fins quan?– fa que l’Espanya, per ells
metafísica i eterna, l’espifiï constantment. I, al final, peti. I entre altres manifestacions
aberrants i incomprensibles n’hi ha una altra també del Mariano Rajoy ben significativa,
aquesta: “Sí, estoy orgulloso de la labor del ministro de Interior y de lo que hacen las
Fuerzas de Seguridad del Estado”. I a propòsit d’estar tan “orgulloso”, podem recordar
el cas de la jove Marta Torrecillas que, tirada per terra i rebregada escales avall per
dos policies, va ser sotmesa a violentes batzegades i vexacions. I a més, a causa del
pànic sofert per les agressions rebudes i per la matxucada de dits que li van clavar, va
creure que els hi havien trencat. I després de ser atesa a l’hospital, quan es va saber
que es tractava d’una capsulitis –una lesió traumàtica amb dolor i rigidesa de la zona–
va ser objecte d’impúdiques burles i desqualificacions. I tots els responsables, i el
Rajoy i el Zoido els primers, “muy orgullosos”.

Una de les imatges de les que van quedar “muy orgullosos” aquella indigna gent.
Poc després, el 28 de gener, era el diari britànic The Guardian el que denunciava
que “Espanya difon notícies falses per justificar el seu autoritarisme”.

Sí, sobre la denúncia del diari The Guardian, cal tenir sempre ben present el ZEN
oficial espanyol de notícies falses. I el que també va mentir entre tanta mentida, potser
pensant fins i tot que era veritat, va ser el president del Tribunal Suprem i del CGPJ,
Carlos Lesmes, quan va dir que en l’article 2 de la Constitución "residencia el
fundamento en la indisoluble unidad de la nación española [...] como basamento
último, nuclear e irreductible de todo el derecho de un estado.” I cal pensar que als
vells franquistes, i potser també als nous, els hauria agradat afegir-hi “por la gracia de
Dios.”
–I “Sorpresa!”, va exclamar el polifacètic escriptor mallorquí Sebastià Alzamora,
“Encara som vius!”
Mentre la Generalitat i els catalans condemnaven la violència de l’Estat així com la
incapacitat del seu govern per resoldre problemes, el Rajoy agraïa altre cop i potser
encara més entusiàsticament “el Trabajo de la policía”. I el Zoido d’Interior continuava
estant molt ”orgulloso por la actuación ejemplar” dels seus terroristes oficials d’estat
“orgullo de todos los españoles..., acompañados con aplausos espontáneos”.
I encara més: “Como reconocimiento a su profesionalidad y buen hacer [...] en
Cataluña, otorgar de oficio a todos los agentes que han participado en la operación
Copérnico las siguientes condecoraciones” y blablabla i augment de sous a tots ells i
encara més elogis a la covarda vilesa d’atonyinar ciutadans i ciutadanes de pau de
totes les edats. I altre cop “agradecer el trabajo que han hecho los Cuerpos y las
Fuerzas de Seguridad del Estado” i condecoracions amb 12.500 medalles, amb un cost
de 272.000 euros. L’oprobi i el deshonor institucionalitzats a l’Estat espanyol. I vinga!,
“cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía”. La paranoia institucionalitzada! I entre tanta disbauxa lloadora,
torna agafar la paraula l’avi i diu:
–I ara, com que potser molts de vosaltres us esteu preguntant com acabarà tanta
misèria política, cal posar-hi molta imaginació i, si no us en sortiu, jo us ho explico.
Com que la ingent quantitat de raons que ens impulsen cap a la República podria ser
de mai acabar, les podem compendiar en un exemple prou real i determinant com és la
similitud entre l’“¡A por ellos!” de Madrid i el rei i d’Espanya entera i el galdós paper de
la falsa justícia espanyola obsessionada contra Catalunya. Però, com que això encara
no és tot, cal continuar.
–Doncs continuem! El Zoido, amb una altra més de les seves gruixudes indignitats, el
30 de gener també va reiterar al Senat que “las Fuerzas de Seguridad del Estado
hicieron un uso proporcional de la fuerza, evitando un uso excesivo”.
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Krak! Krak! KrakI
“Insisto en la proporcionalidad y en la fuerza mínima imprescindible”.

”Katakrak! Katakrak!
I van anar repetint que l’actuació policial va ser “legítima, profesional y
proporcionada.”
“En ningún momento la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes”.
–“Si hubo un uso de fuerza, fue limitado.”
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I encara més: “elementos radicales incrustados entre la ciudadanía”. I és ben possible
que sí que n’hi haguessin d’incrustados, però ben segur que eren dels seus.
Davant de tanta falsedat, voler fer creure que les víctimes que van rebre les garrotades
van ser les responsables de les agressions policials més aviat pot denotar alguna
deficiència psíquica si no és pensant en una deficiència neuronal. Encara que, com
que unes falòrnies tan barroeres van dirigides als seus i se les creuen totes, l’estratègia
els serveix per aconseguir l’objectiu desitjat. I en tornar a preguntar al senyor Zoido on
eren, i on són, els radicals incrustats entre la ciutadania, ell no sap ni contestar però,
en canvi, continua amb la seva demagògia falsària, així:

–“No fue una violencia deliberada sino provocada.”
–“Entre las personas pacíficas [...] se infiltraron algunos radicales que estaban
perfectamente coordinados y organizados”. Així, el Zoido, aquell d’Interior, tornava
a insistir que ”hubo comités de defensa, con elementos radicales infiltrados”.

–“El uso de la pelota de goma se
hizo exclusivamente en un solo
colegio. Fue en un momento
puntual y no se volvió a utilitzar. El
herido por una bala de goma era la
persona que estaba
lanzando vallas contra los
furgones de la Policía
Nacional. Nadie ordenó
el uso de la violencia.
Nadie es nadie”.

O sigui que, segons un dels màxims culpables de tanta garrotada, el Zoido, la violència
va sorgir per generació espontània sense que ningú en fos responsable. Però ell, sobre
els suposats responsables, deixa anar aquesta porca sospita:
“El Tribunal Supremo ha manifestado en una resolución reciente que los investigados
por rebelión sabían que se iban a producir incidentes.” O sigui que, considerant
aquests malperitatges jurídics d’estat, venen a dir que: com que nosaltres ja sabíem
que ens atacarien amb gran violència, els violents i culpables de tota la violència som
nosaltres. No us fot molt tot?
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El 22 d’octubre, a la corrua de perverses alhora que estúpides i ridícules declaracions
del Zoido i el Rajoy i la de Santamaría i de tots els altres que negaven l’evidència,
aquest dia, també s’hi va afegir la declaració del llavors ministre d’Exteriors, Alfonso
Dastis, ara ja internacionalment conegut per les seves falsedats, negant grotescament
la realitat de l’1 d’octubre que tot el món tenia davant dels ulls. Entrevistat a la BBC va
tenir la barra de dir que les imatges d’aquell dia eren falses, encara que no pas totes
sinó solament algunes, una estupidesa com l’afirmació del Rajoy sobre allò de “todo es
falso excepto algunas cosas”. I el Dastis, afirmant que algunes eren falses, volia donar
a entendre que eren falses totes? O no? Però sigui com sigui, en aquest cas resulta
que les imatges considerades falses eren precisament les enregistrades pels
periodistes de la pròpia BBC, els quals van quedar garratibats d’incredulitat
estupefacta. País! L’exclamació “país!”, simplement, va estar de moda durant anys a
l’Espanya franquista. País! I no calia dir res més. Espanya sempre ha tingut ben
assumit que les mentides i les incoherències i les il·legalitats i les agressions contra
Catalunya són el talismà màgic per governar Espanya. País! I per elevar encara més
el nivell falsari espanyol de tot plegat, la Soraya S de S també va tornar a dir una de
les seves en afirmar que, l’1-O, Espanya va patir “una operación híbrida, con robots”.
I que sols el 3% de les denúncies de violència eren de persones reals. Amb robots, tu!
–Tots robots? Van ser robots tots els que van clavar tantes garrotades?
–No, tots no, només el 97% ja que el 3% restant, segons aquella senyora, sí que eren
persones reals. I ja hi podeu tornar a posar qualificatius! Escoltant aquestes raons, molt
possiblement degudes a alguna deficiència mental, es fa difícil esbrinar què és més
greu, si menystenir aquest 3% o la barroera estupidesa de negar l’evidència del 97%.
I a més, en el 3% naturalment s’hi han d’incloure lesions que no nega ningú, com són
els caps esberlats, l’ull rebentat o la capsulitis, tot coses de riure i burla, minúcies, no
res segons ells. I elles! Però, això sí, tots continuaven estant “¡muy orgullosos!”
A més del Rajoy i algun altre que, a més de mentir, deien aquelles carallotades seves,
el Zoido i la de Santamaría i el Dastis i tots els altres cada vegada que obrien la boca
mentien pels descosits. Van mentir tots i van persistir en la mentida, amb declaracions
com aquesta feta sense cap mena de manifestació de vergonya:
–“Creo que ahora ya se ha demostrado que muchas de estas imágenes eran falsas”.
Katakrak!
I a més, a tots els altres mentiders sobre els lesionats també s’hi va afegir el ministre
de Cultura i portaveu del govern del Rajoy d’Espanya, l’Íñigo Méndez de Vigo que, en
tornar a afirmar que els agents van actuar d’acord amb una decisió judicial, va repetir
una altra tremenda falsedat ja que l’acord ordenava, convé recordar permanentment,
que calia actuar “sense alterar la convivència ciutadana”.

I el de Vigo va dir també que “una persona perdió un ojo” a causa d’una bala de goma,
“pero fue el único herido”.
–Doncs, a més dels més de mil lesionats, l’1 d’octubre hi va haver dos ulls rebentats,
eh!. –Afirma un en una conversa de bar.
–No, home, no! Que d’ull rebentat només n’hi va haver un!
–Ah! I qui ho diu això?
–Home! Tothom!
–I així tothom creu que rebentar dos ulls seria imperdonable i només un de sol, no? –I
l’avi, que també és al grup, pregunta mirant a la càmera:
–Us imagineu el ministre Catalá de nom i de Justícia, el que tant es va riure de l’ull
rebentat, us l’imagineu amb un sol ull? I és clar, amb un pegat blau on hi hauria d’haver
l’altre. I el Rajoy o el de los Cobos o el Zoido, per exemple, us els imagineu amb un sol
ull? O els reis, amb només dos ulls, un ell i l’altre ella! I l’emèrit? Us els podeu imaginar
tots ells amb sols un ull cadascun? Tant les agressions sofertes com les mentides dels
responsable i totes les irregularitats delictives que els acompanyen són fets tan greus
que, si encara no s’ha fet, caldria posar-los a la consideració de la Cort Penal
Internacional per crims de lesa humanitat, d’acord amb l’article 7 de l’Estatut de Roma
sobre aquests tipus de crims, que tracta, per exemple, de la “persecució d’un grup o
col·lectivitat amb identitat pròpia fonamentada en motius polítics.” Llibertat! Aquí l’autor
es para a pensar per ell sol i el que vol dir ho diu així:
–Tot i l’hostilitat i les agressions i les aberracions antinaturals, i el boicots i il·legalitats, i
la presó de gent innocent, i les mentides i la negació de l’evidència i tot el que ens ha
fet i ens fa patir aquella gent, a mi, a més de vergonya aliena, em fa tristesa i molta
pena.
–Sí! El cas és que de les mentides d’aquella gent que governa Espanya se’n podrien
fer concursos per saber qui l’ha dit o la diu més grossa. I tot i que les flagrants
mentides sempre anirien continuant, el 19 gener del 2018 l’Antoni Bassas ja va
resumir la qüestió, a l’ARA amb aquestes contundents paraules: “El mateix dia,
Santamaría va mentir, Rajoy també va mentir. Dastis va anar a les teles del món i va
mentir, i ahir Juan Ignacio Zoido va mentir”. Sí, sí! Tots van mentir. I el Zoido va
continuar mentint descaradament en les seves manifestacions al Senat espanyol i, a
més a més, va acabar la seva compareixença amb aquestes altres falsedats:
“Este Gobierno está dispuesto a seguir todas las medidas contempladas en la
Constitución que sean necesarias [...] para que todos los catalanes tengan garantizada
su seguridad, sus derechos y sus llibertades”.
I els informes de les Forces de Seguretat de l’Estat? Alguns dels casos, o potser
acudits, més singulars i esperpèntics de tot plegat. Vegem-ho.
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Una de les discordances més singulars de les Forces de Seguretat va ser l’informe
de la Guàrdia Civil lliurat al Tribunal Suprem de la justícia espanyola que deia així:
“Algunos de los episodios más agresivos tuvieron lugar en Sant Esteve de les Roures,
donde uno de los manifestantes que ya había agredido a otros agentes aprovechó la
caída de uno de ellos, que quedó totalmente indefenso para propinarle una brutal
patada en la parte posterior de la cabeza. En este mismo lugar, el conductor de una
motocicleta intentó atropellar a un policía y robarle el arma reglamentaria”.
La violència de les Forces de Seguretat i d’hostilitat i repressió de l’Estat espanyol és
una realitat tan clara i indiscutible com infames són els informes de la Guàrdia Civil i la
policia estatal ja que no exposen la realitat sinó tot el contrari i, tant en els atestats com
en els judicis davant dels jutges, menteixen pels descosits. Els informes de la Guàrdia
Civil són tan esbiaixats que es veu d’una hora lluny que, amb l’obsessió de treure’s el
mort de sobre, munten un relat en el qual, sent part i reus alhora, volen esdevenir
també fiscals, jutges i tribunals sencers. I aquest de Sant Esteve n’és un exemple prou
conegut i paradigmàtic que cal considerar a fons. Doncs considerem-lo ja que, tot i la
precisió amb què queden ressenyats els violents atacs contra la policia per part dels
independentistes que volien votar a Sant Esteve de les Roures, va resultar que aquest
tal municipi és del tot desconegut a Catalunya i sembla que sols va existir en la
imaginació fora estreps de la Guàrdia Civil i en els seus informes erronis. O sigui, que
és un poble tan inventat com aquest senyal de trànsit que assenyala per on anar-hi.

–Doncs, àvia, si és veritat que hi va haver lesionats entre els policies armats –li respon
l’avi– i només van denunciar unes genèriques “contusiones”, molt possiblement devien
ser les que es van fer ells mateixos quan van caure tots solets davant el col·legi de
Vilabella, a l’Alt Camp o, per exemple, quan intentaven saltar les tanques de l’Escola
Verd, a Girona.

A Vilabella, caiguda atapeïda amb l’intent d’enretirar una tanca.
I a l’Escola Verds, agents cap per avall, intentant assaltar el mur del pati del col·legi
electoral embolicats en aquella espècie de tela de galliner.

–Oh però, escolteu! Van denunciar també
que un policia es va fer mal “en una uña”.
–En una uña? Noi!

I entre tantes mentides i falsedats, aquella gent, encara que després van rebaixar les
xifres, van dir que hi va haver “431 agentes contusionados y 11 necesitaron asistencia
hospitalaria”. Però, això sí, sense aportar cap document que ho demostrés.
I sobre tantes contusions i assistències hospitalàries, l’àvia es pregunta:
–Pregunto! Algú pot creure que fornits militars, amb equip tipus RoboCop i armats i
entrenats per fer mal amb ganes, poden ser lesionats per ciutadans, pacífics i amb els
braços enlaire o potser per iaies de cabells blancs tirades per terra?

Sobre les investigacions que calia fer de les lesions
provocades per la brutalitat de la policia l’1-O, els jutges
van dir que “no ha lugar” encara que, això sí, el que van
aprovar de seguida va ser la investigació sobre la qualitat
d’unes croquetes d’aquell sopar al Piolín.
Perquè, mentre tot això passava, el Piolín encara era allà.
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3. Els presos polítics i els exiliats

Considerada la invectiva reial del 3-O contra els catalans i la negació de les innegables
agressions, aquest dels presos i exiliats és el tercer dels esdeveniments més injuriosos
post 1-O. El 16 d’octubre del 2017 l’avi, que està assegut al sofà de casa, sent que
s’obre la porta i molt excitat crida:
–Jaume, Jaume! Saps el que han fet avui aquella gent?
–Sí, és clar, ho sap tothom i...
–Però és que acusar de violents i fomentadors de la violència i incitadors a l’odi i ficar
a la presó homes de pau i de civisme demostrat, promotors de l’ordre i del seny i el
diàleg i el pacifisme, és cosa que no té nom.
–Home, pare, però...
–És que, si aquesta gent vol continuar sent gent primitiva de caverna és ben trist i sap
greu, però que ens continuïn clavant garrotades físiques o morals cada dia no es pot
ja aguantar de cap de les maneres!
–Però pare, ja sabem com són aquella gent i no t’ho hauries d’agafar tan a la valenta
que, si segueixes així un dia t’agafarà un treball i ens donaràs un disgust.
–És que em sembla que porto dins meu la reencarnació dels nostres avantpassats
i totes les cabronades que des de sempre ens han fet aquella gent a tots nosaltres.
–Sí, la veritat és que tens tota la raó pare, però... calma, eh!, calma!
–Veuràs, noi, escolta. A l’empara de quines raons o arguments o base legal està
muntada la gran estafa estatal contra nosaltres?
Fixem-nos en els següents raonaments per arribar a la conclusió que cal: amb
ministres que sentencien abans que ho facin els tribunals de justícia; amb gent de
seny, pacífica i innocent acusada cínicament d’haver comès delictes de rebel·lió amb
violència extrema; amb polítics empresonats sense ni presumpció d’innocència, ni
judici, ni llibertat provisional i amb amenaces de desenes d’anys de presó, cal arribar
a la conclusió que amb una Espanya a la deriva que fonamenta tota la seva estratègia
en l’estricte compliment de la seva Constitución, una Constitución infringida
constantment per ells mateixos i interpretada sempre de manera parcial i restrictiva
en contra nostra, cal una decisió definitiva! Perquè, a més de tot això, cap
article de la Constitución, cap ni un, prohibeix preguntar als ciutadans què pensen i
què volen. Cap, per molt que diguin. I resulta ben irritant que passi tot el que està
passant, amb una Constitució que a la l’article 20.1 defensa el dret a “expresar y
difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones mediante la palabra,
la escritura o cualquier otro medio de reproducción”.
Des del 16 d’octubre què van ser empresonats els presidents d’Òmnium i de l’ANC,
tant el govern de Madrid com tots els seus mitjans d’informació i tots els seus fiscals
i jutges van basar les acusacions prioritàriament en el delicte de rebel·lió.

Però com que la rebel·lió no pot existir sense violència i de violència no en poden
demostrar ni amb fets, ni documents, ni fotos, ni vídeos perquè no n’hi va haver ni n’hi
ha, se la inventen. Els jutges del poder executiu, tot i saber que les acusacions són
falses, fan veure que se les creuen i van ficant a la presó tots els principals líders de
Catalunya. I quan Catalunya s’omple de groc d’indignació i protesta, el ministre de
Justícia diu que el color groc l’ofèn i fins i tot el color groc volen prohibir! I la fiscal
general de l’Estat, Maria José Segarra, diu que, si uns tenen el dret de posar groc a
l’espai públic, ells tenen el dret de treure’l. Fals! Si volen, ells poden posar el color
caqui, per exemple, però mai poden destruir res d’altri. O potser es pot considerar igual
aparcar un cotxe al carrer que emportar-se’l o punxar-li les rodes? O al dret a posar
una porta de vidre d’entrada a un edifici s’hi pot oposar el dret a trencar-lo? I compte!
Perquè alguns d’aquells a qui el groc ofèn, com el Catalá, ho demostren violentament.
I és ara quan l’avi se sent una mica preocupat perquè, encara que no sigui ni violent ni
cosa que se li assembli, comença a tenir una certa aversió al color taronja.
Però, fixeu-vos bé en aquesta altra realitat: a més dels que queden ofesos pel color
groc també n’hi ha, tots són els mateixos, a qui igualment ofèn la democràcia com, per
exemple, aquests que la van voler arrencar, la Democràcia, eh!, de l’ajuntament de
Barcelona el 30 de setembre. I encara que és ben veritat que no van poder aconseguirho, la mala idea i les ganes de destruir hi eren. Mireu!
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El 2 de novembre, 17 dies després de l’empresonament dels Jordis, la jutge de
l’Audiència Carmen Lamela va i decreta també presó incondicional per al vicepresident
de la Generalitat Oriol Junqueras i els set consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep
Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Meritxell Borràs i Carles Mundó, a qui van deixar
tranquil després de renunciar a fer política. I de seguida, també, van empresonar la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. I mentre les denúncies d’irresponsabilitat
i les il·legalitats anaven augmentant, el periodista Manuel Cuyàs es va expressar així:
“La justícia s’ha accelerat a Espanya i ho fa de manera atrabiliària: presó preventiva
per delictes que els fiscals i els jutges s’inventen sobre la marxa.”
El 29 d’octubre, el president Puigdemont marxa a Brussel·les amb la intenció de
demanar asil polític, junt amb la consellera de Governació Meritxell Borràs, el conseller
de Salut Toni Comín, la consellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa i també la
d’Agricultura Meritxell Serret i el d’Interior Joaquim Forn. I així que aquest últim, sentintse tan innocent com tots els altres, decideix tornar a Espanya declarant que abandona
la política, tal com va fer Carles Mundó, és empresonat immediatament. I el Tribunal
Suprem dicta ordre de recerca i captura contra el president i els quatre consellers que
l’acompanyen. Però compte, de seguida, el dia 5 de desembre, retira l’ordre ja que
s’adona que Brussel·les no autoritzarà pas la deportació. I així van començar les
ordres de recerca i captura i la retirada de cada una d’elles. I posteriorment, sense
aprofitar l’experiència assolida amb tants fracassos, van continuar les pífies del jutge
prevaricador Llarena i els ridículs afers de la injustícia espanyola. I l’Espanya immortal
va ser altre cop notícia i riota arreu del món. Perquè Europa va dir que no. I entre tanta
misèria hispana, l’avi sospira, para un moment i diu al Jordi i a la seva germana Aina:
–Però ara, malgrat tot això tan injust, aquesta que us explicaré ara us agradarà, mireu.

“¡Corred, corred! ¡Paradlo y
escudriñarlo que hay un cuento
popular catalán que habla de
un patufet que se amaga a la
panxa del bou on no hi
neva ni hi plou!”.

Segons l’humorista gràfic Puyal, aquest que cridava a tota galta a la Guàrdia Civil
perquè busquessin el president dins la panxa del bou és el ministre Zoido.
–I ara també quest altre acudit que no va pas de broma de bous sinó d’ous, de veritat.
D’ous de debò! A veure si sou capaços d’imaginar-vos quina mena de dignitat jurídica
pot tenir un fiscal de l’Audiència que inicia un judici com és ara així:
–“Como encausado por el delito de incitación al odio, responda si es verdad que dijo
que para hacer una tortilla se tenían que romper los huevos”. –El cas és que els ous
els van arxivar gairebé tots sense trencar-ne cap més. Però, tornant a la realitat,
resulta que la paranoia estatal contra Catalunya no sols és ben real sinó que creix a
cada moment. Fins i tot deixant de banda la panxa del bou i la trencadissa d’ous, la
dita paranoia queda ben clara en l’ordre d’inspeccionar les clavegueres del Parc de
la Ciutadella, al davant del Parlament. Hi ha vídeos de l’escorcoll, cal veure’ls, amb
guàrdies civils picant i aixecant trapes de les clavegueres i quan els policies acoten
el cap i miren dins, alguns, per fer-hi una mica de broma, hi fan treure el cap al Rajoy
o al Fernández o al Zoido. I jo a més d’aquests casos, però 64 sense broma, hi faria
treure el cap també a la Lamela i el Llarena, com a paradigmes de la pútida intoxicació
pepera, i també de l’espanyola per la part que li toca. I mentre l’activitat de les
clavegueres de l’Estat no para i la justícia depèn dels que no la deixen parar, la
seva Espanya eterna, frustrada i errant, va fent via cap on no saben ni volen saber.
–I ara –proposa l’avi– podeu contemplar aquesta altra vinyeta, és d’en Manel
Fontdevila i va ser publicada a l’ARA, i us repto a que poseu els cognoms més
adients a cada un dels tres personatges de confiança, com poden ser, per exemple,
Rajoy, Llarena, Catalá, el Fernández, la Cospedal, la Camacho, o la Lamela, o...
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I arribat el 23 de novembre, 109 catedràtics de dret penal d’universitats espanyoles
publiquen un manifest criticant implacablement la jutge Lamela i asseguren que “les
seves acusacions causen repulsió i preocupació”, i a més, refusen les acusacions de
rebel·lió i sedició contra els membres del Govern i contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
I mentre alguns delinqüents jutjats i condemnats per delictes reals es passegen pels
carrers i per les televisions d’Espanya i mentre l’Audiència Nacional exonera la Infanta
Cristina, els despropòsits dels jutges encara mantenen engarjolats els presos polítics,
per delictes inventats i sense judici. I a més a més, el 29 de novembre, Madrid
destitueix el president Puigdemont. Il·legalment.
I a més, també cal posar en evidència la campanya internacional orquestrada pel
govern del PP per perjudicar Catalunya facilitant la fuga d’empreses del nostre país,
fins i tot amb decrets llei. I les gestions telefòniques reials perquè l’empresa SEAT
també marxés del nostre territori va ser una més de les indignitats que demostren
l’extrema gravetat de les vileses dels governs espanyols i del rei per perjudicar i
enfonsar Catalunya.
I mentrestant, a més a més també, l’Agència Europea del Medicament, per la que
Barcelona havia ofert la seu amb avantatge sobre altres ciutats candidates, va ser
boicotejada per Madrid i –tal com havia fet igualment amb el cas d’ENDESA i amb
aquell estirabot “antes alemana que catalana”– l’Agència Europea del Medicament
se’n va anar a tocar del Mar del Nord, a Amsterdam.
I arriba el 3 de maig i la justícia espanyola culpa Puigdemont d’haver creat el “context”
expressament perquè el podessin amenaçat i, entre una aberració i una altra i saltantse normes i lleis, el Rajoy fa presidenta de la Generalitat la Soraya de Santamaría i,
amb el Govern regit des de Madrid, tot el que no funciona per la inèrcia del bon fer
se’n va al carall.
I mentrestant, batlles de més de 750 municipis, la majoria fotografiats a les escales
de la Generalitat amb les vares enlaire, són perseguits i encausats. I altres col·lectius
diversos, com els dels pagesos o els bombers, són igualment investigats i encausats
també a centenars. Els Jordis i nou membres del Govern continuen a la presó i set
a l’exili i Madrid imposa il·legalment incomptables inhabilitacions i fiances i multes
il·legalment milionàries. Els Mossos queden marginats, espiats i amenaçats i els
mitjans i els periodistes queden igualment amenaçats i espiats. I sense raó ni
fonament, cauen recursos a manta contra tots el polítics republicans i els seus
simpatitzants. I ara, encara més agressions d’esperpent social, polític i judicial
en forma de 155. Vegem-les.

4. La inflicció del 155

El 155 és altre un dels més injuriosos esdeveniments post 1-O. Després de l’1-O, entre
més agressions i il·legalitats, el dia 27 d’octubre el Govern espanyol i la majoria del
Congrés, amb els 65 65Ciudadanos i el PSOE com a col·laboradors indispensables,
van infligir a Catalunya (Rep?) l’article 155 de la Constitució, amb la destitució del
Govern i la intervenció de la Generalitat. I així van tornar a demostrar que la teoria de
la caverna anava amb ells i que fins i tot potser ja els agradava. L’aplicació d’aquest
article, a més, va representar anys de retrocés en la possibilitat d’assolir objectius
d’entesa amb Espanya i la pèrdua de llibertat per exercir els nostres drets fonamentals
i legítims. Una bona part de l’estratègia de Madrid contra Catalunya, a causa del 155 o
de qualsevol altra excusa –i aquí convé recordar que el 155 és un article redactat amb
la finalitat de combatre el terrorisme– queda exemplificada metafòricament en el
problema del corall vermell de la costa catalana: mentre la Generalitat veda l’extracció
del corall per evitar la seva extinció, Madrid deroga la veda i concedeix llicències.
Conseqüència: el corall vermell es va extingint sense cap benefici per a ningú i
Catalunya perd benavenir i vida. Aquesta és l’estratègia de l’Estat espanyol. És el 155!

Amb el 155 i Espanya d’amo,
algú ho va veure així.

I la Punxa d’en Jap, Joan Antoni Poch, així.

I així és. Fins ara! Ben veritat. Però, si els catalans no ens espavilem, no anirem pas
marxa enrere sinó que Catalunya s’esfumarà com llot dins el mal magma espanyol.
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Aquestes dues vinyetes també són d’en Jap i totes elles indiquen la mateixa opció de
futur que l’Estat espanyol del 155 ofereix a Catalunya. A més de la presó, és clar!
Seguidament és l’avi que torna a exposar la seva opinió i la de tots els que pensen
com ell que són qui-sap-los:
–Sí, aquests acudits són bons encara que més que acudits són la infecta realitat que
estem vivint perquè, posteriorment i ja sense el 155, les ofertes de l’Estat espanyol
segueixen sent les mateixes, o sigui, cap. I a partir d’aleshores, els esdeveniments
van continuar precipitant-se més aviat de mala manera. Vegem-ho: suspensió de
l’autonomia; intervenció de comptes; escorcolls a manta; retallades de pressupostos;
suspensió dels drets fonamentals de tot ciutadà de Catalunya, tant independentistes
com unionistes; empresonament de rapers; recerca i captura dels exiliats, a més de
moltes altres mostres diferents d’hostilitat, com, per exemple a més dels presos polítics
i els exiliats, 259 persones amb càrrec van quedar destituïdes o cessades; 24
organismes foren dissolts; 4 van ser intervinguts; una pila de subvencions van ser
retirades; 16 lleis van ser suspeses i més de 100 normes legals aturades. Hi va haver
cancel·lacions de la gestió de milions d’euros; centenars de bloquejos de personal i de
desenvolupament d’entitats i anul·lació d’altres projectes, boicots per apariar
anomalies, etc. Destruir i perjudicar no costa gens d’esforç i surt gratis i d’això Espanya
en sap molt, però crear i refer requereix un esforç que els que destrossen no poden
desconèixer. I per això destrossen.
Amb l’exemple de la violència policial oficial i la seva impunitat, el 8-O va tornar a
aparèixer la violència ultra, sempre també impune, sota el lema “Prou! Recuperem el
seny”. Un lema proclamat per catorze grups de feixistes espanyols, molts d’ells arribats
en autocars d’Espanya, que van aconseguir uns 350.000 manifestants segons la
Guàrdia Urbana i el triple segons els organitzadors, la SCC.

La brutalitat que el govern d’Espanya va infligir a Catalunya aquell infaust 1 d’octubre i
l’aplicació de l’article 155, amb la institucionalització de l’antidemocràcia, la violència i
el terrorisme d’estat, cada cop anava quedant més clar que, tant la Constitución com
Espanya sencera, anaven quedant fora de tot marc legal de l’estat de dret.
El cas és que “La libertad de expresión está garantizada en España” diuen i diuen
també que estan garantits tots els drets fonamentals. I diuen que ho garanteix la
Constitució i ho diuen els que manen encara que queda ben palès que menteixen a
l’engròs, ja que si l’expressió i la llibertat i l’exercici dels drets no els agrada, apallissen
i empresonen. I ara, entre tot el desgavell i vileses que amb que queda empastifat
l’Estat espanyol, es pot considerar que, si els atacs als líders polítics i a tota cosa
catalana del 2017 ja havien superat tots els límits de la indignitat, les vileses comeses
el 2018 –afortunadament, això sí, sense sang– potser es pot considerar que van
superar les del 2017.
Entre moltes altres irregularitats, el dissabte 27 de gener del 2018 el govern del M.
Rajoy va presentar un al·legat al seu Tribunal Constitucional particular perquè
denegués la investidura al president Puigdemont, tot i ser rigorosament legítima ja que
va ser proposat per la majoria absoluta del Parlament. Però, com que la pretensió del
Rajoy era radicalment il·legal, aquesta vegada el Tribunal no la va acceptar a tràmit, tal
com fa quan li interessa, i en aquest cas va decretar el que volia el Rajoy, o sigui que,
encara que la investidura de Puigdemont podia ser legal, havia de demanar permís al
jutge Llarena. Permís que el jutge denegaria, és clar! Anatema!
I la cua que portaria tanta sedició llareno-judicial!
És molt trist haver d’exposar tanta misèria i es fa ben a contra cor ja que el que
desitgem els catalans és que Espanya abandoni d’una vegada la seva permanent
obsessió per perjudicar-nos, que sembla que els corroeixi l’ànima, i desitgem també
que arribi a ser tan pròspera i feliç com sigui possible. Però és clar, mentre es
comporti amb tan agressiva hostilitat contra nosaltres, no hi pot haver treva, encara
que quan siguem República la relació d’Espanya amb Catalunya podrà ser, si volen,
d’un vertader bon veïnatge.
I ara, com que aquesta temporada els esdeveniments no acaben de parar, ja és a punt
d’arribar el 21-D.
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Entre els esdeveniments més injuriosos post 1-O, les eleccions 21-D

Sí, entre els esdeveniments més injuriosos de l’1 d’octubre el Rajoy pel seu compte va
convoca fraudulentament unes eleccions al Parlament de Catalunya amb la pretensió
de guanyar-les per golejada a causa del caòtic desgavell que havia creat ell mateix.
I ho va voler expressar amb aquesta afirmació ”recuperaremos la normalidad
constitucional para [...] la convivencia de todos los ciudadanos y celebraremos
elecciones en condiciones.” Però, contra tot pronòstic i malgrat les pressions i les
trampes i els boicots, aquelles eleccions les va guanya l’independentisme català amb
la majoria absoluta parlamentària. Pressions i trampes i boicots? Sí, amb abús de
poder i guerra bruta i estat d’excepció; amb maniobres militars a Tarragona; amb
obstrucció del vot per correu; amb atacs informàtics i pàgines webs eliminades; amb el
partidisme de la Junta Electoral Central i la prohibició de colors i fins i tot dels sortidors
d’aigua groga; i amb la censura de TV3; i amb la denegació expressa d’observadors
internacionals i amb l’adjudicació del recompte de vots a una empresa afí, i fins i tot
amb les pecaminoses falòrnies mentideres del cardenal Cañizares amb allò de “no se
puede ser independentista y buen católico a la vez.”
Entre tanta aberració mental, també convé recordar que el 17 de gener va ser el dia
que es va constituir el Parlament de Catalunya i, així que en Roger Torrent en va ser
elegit president, ja van aparèixer algunes amenaces d’ultres d’una vilesa tan primitiva
i cavernària com aquesta: “Recuerda que tienes dos hijos y ya sabes a que te atienes”.
Definitiu, d’allà on no n’hi ha no en pot rajar, dita que es pot aplicar tant als autors
descervellats d’amenaces tan vils com als governs i fiscals i jutges que les consideren
normals i innòcues.
I per acréixer els fronts de l’Estat espanyol contra Catalunya, aquí va tornar a aparèixer
l’esperpèntica i il·legal intrusió de la dita justícia espanyola en la política, personificada
pel magistrat del Tribunal Suprem de Madrid, l’ínclit i famós per les seves grans
il·legalitats i espifiades, el Excelentísimo Señor don Pablo Llarena. Un senyor magistrat
tan ufanós de la justícia espanyola sotmesa al seu precari criteri com escagarrinat en
front la justícia europea. I després de les eleccions del 21-D, i abans del final del
calamitós govern del PP, va arribar el dia de la manifestació per exigir la llibertat dels
presos polítics. Uns polítics empresonats amb acusacions de delictes inventats que
han vist vulnerats tots els seus drets fonamentals com els d’expressió i manifestació
així com el dret al secret de comunicacions i molt especialment el dret la llibertat.
La manifestació 15 d’abril del 18
"Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!"

La família Catlà, amb la samarreta corresponent i amb els mateixos ànims amb que
han participat sempre, van tots plegats a la mani. I diu l’avi:
–Va, anem, anem! Vinga! I escolteu això que ara us diré perquè, com que la
concentració és a la plaça dita d’Espanya, el primer que caldrà fer, un cop resolts els
problemes prioritaris, serà canviar-li el nom, eh!
–I tant!
–Sí, sí! Això és ben clar però va, anem!
–Tot i així, com que amb tanta gentada potser serà impossible arribar a la plaça
d’aquell nom, què us sembla si ens quedem al Paral·lel? –Hi arriben i es fixen que hi
ha tant de groc que, si no fos tan emotiu, potser faria mal als ulls i tot!
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–A veure què us sembla això que us diré. –L’avi Catlà Continua tant amb la veu com
amb el protagonisme. –Tot i que sigui molt difícil d’apreciar jo diria que aquí som més
de mig milió de manifestants. Encara que em sembla que els organitzadors diran que
som més i la Guàrdia Urbana potser que una mica menys.– I l’àvia ho afina deixant
anar aquesta observació:
–I el ministre Zoido potser dirà que som tres o quatre-cents. Jordi, noi, mira al mòbil a
veure si podem veure la capçalera.
–Sí, mireu-la! Potser és aquesta.

Aquesta vegada es veu que la manifestació ha estat convocada pel col·lectiu Espai
Democràcia i Convivència, format per entitats veïnals i de l’esport i del teatre, i
sindicats i altres entitats i encara més i també, és clar, com sempre, per l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium Cultural. A més dels Jordis, Cuixart i Sànchez, que ja fa
mig any que són a les presons de Madrid, a la pancarta hi ha els set presos polítics
actuals, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Jonqueres, Raül Romeva,
Josep Rull i Jordi Turull. I alhora també es reclama la llibertat dels set polítics a
l’exili, Carles Puigdemont, Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta
Rovira i Meritxell Serret. Com en totes les altres manifestacions des del 2010 l’èxit és
esclatant i, tot i l’enuig i indignació i tristesa pels que són a la presó, l’ambient és d’un
civisme exemplar. Com sempre!

L’1 de juny, el Gobierno del PP és rellevat pel Gobierno del PSOE
Després d’encara no mig any de les eleccions il·legals a Catalunya convocades pel
Rajoy, hi va haver el canvi de govern a Madrid a causa d’una moció de censura, o sigui
sense eleccions, i d’una manera que va semblar ben legal el Rajoy i companyia van
ser retirats de la circulació política, sense cap mena de glòria i amb força pena. I així va
ser com el van succeir els del PSOE i el Pedro Sánchez com a president, a causa de la
defenestració del contrincant. D’aquesta manera i una vegada més es va complir la
norma que disposa que els canvis dels governs de Madrid no es produeixen mai
gràcies a l’esperança en un possible govern més digne i eficient sinó pel desastrós, i
sovint repulsiu, govern sortint, normalment enfonsat pel llast de la seva crònica
incapacitat de fer res a dret i per la seva corrupció institucionalitzada tan ufana i tan
superba. I com que, a més, segons Josep Pla i una bona part d’altres, “lo más parecido
a un español de derechas es un espanyol de izquierdas”, el nou govern va continuar
obviant la solució del seu pitjor problema que no era pas cap altre que la hostilitat en
que tracta Catalunya.
Un bon exemple de tot plegat, encara que no pas bo sinó nefast, va ser el
reviscolament d’un socialista d’esquerres però, dit per ell mateix, fervent devot de la
monarquia i fins i tot de la impresentable i corrupta emèrita, en José Borrell. Un polític
professional de la provocació i l’engany que diu que no va dir el que va quedar
enregistrat dient-ho i a qui el ja president espanyol Sánchez va fer ministre d’Afers
Exteriors. Va ser una de les primeres provocacions que va confirmar la dita Pla. El
suport del senyor Borrell als delinqüents del GAL, per exemple, i ser amic de corruptes
en afers de suborns ja diuen força de la seva cínica personalitat que, un cop ja
ministre, va quedar ben clara amb el seu diagnòstic d’haver de desinfectar Catalunya.
Quan en plena campanya electoral, el 15 de desembre del 17, Miquel Iceta havia dit
que calia cosir ferides, un com sempre cregut i insolent Borrell va dir exactament: “Està
bé això de cosir ferides, però abans s’han de desinfectar. Perquè si les cuses sense
curar després es podreixen.” I que després digués que no va dir el que havia dit és una
altra característica de la seva manera de fer i de dir. I aquest català enemic de
Catalunya, que ens vol desinfectar perquè no ens podrim, anirà a explicar al món les
seves dèries contra el nostre país i, en aquestes circumstàncies, i en tantes altres,
quina diferència hi deu haver entre el PSOE i el PP? El senyor Borrell, amic dels ultres
de la Societat fraudulentament camuflada amb el nom de Civil Catalana, de la mateixa
manera que és del PSOE podria ser igualment del PP o de Ciudadanos o fins i tot de
l’antiga feixista Fuerza Nueva.
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Entre tants despropòsits d’estranya virologia, l’Estat espanyol, amb el PP i el PSOE
al capdavant i secundats quan els cal pels Ciutadanos, ja fa tant de temps que ha
entrat en una espiral d’indignitats contra Catalunya i contra l’Espanya mateixa
que, perquè els catalans puguem continuar existint, fan indefectible i urgent el nostre
alliberament. La superbiosa nostàlgia del que va ser l’imperi espanyol està abocant
Espanya al forat negre de la degradació absoluta i a la següent il·lustració
corresponent al vídeo “Espanya de cap al forat negre?” n’hi ha una mostra.

Suggeriments sobre l’estratègia cap a l’Estat català

–L’estratègia? És la resposta a “i ara què”? –Aquest és un aclariment de l’avi que,
després d’haver exposat la teoria de la caverna i albirar que el protagonisme se li
acaba, va per feina. –De l’experiència acumulada després de més de 300 anys de
fracassar en la lluita per desempallegar-nos d’Espanya n’hem de treure el màxim profit
possible amb l’objectiu de guanyar la llibertat “sense deixar-nos engalipar mai més”.
Seguidament i a partir d’aquesta premissa queden exposats alguns suggeriments per,
si n’hi pot haver algun que no hagi estat considerat i es creu prou operatiu, pugui ser
incorporat a l’estratègia dissenyada per a cada un dels fronts oberts, posant el major
esforç en els dos següents.
Un dels primers arguments que cal dirigir a la Unió Europea i al món sencer consisteix
en que, com més fustigada i extorsionada és Catalunya pels partits unionistes i com
més malviure hi poden infligir, més vots aconsegueixen aquests partits en les eleccions
estatals. Cal fer ben evident que, en unes condicions tan adverses, Catalunya s’ha
d’alliberar amb urgència del domini de l’Estat espanyol.
Per altra banda, a més de l’estratègia catalana, cal una consigna vital contra
l’estratègia espanyola, consistent en “no caure en el parany!”. És extraordinàriament
prioritari ser ben conscients que Espanya, en la seva desesperació i amb el pervers
intent d’atemorir i fins i tot d’aterrir, ja no en té prou en amenaçar i reprimir i
empresonar catalans indiscriminadament. Actualment la paranoica obsessió dels
poders espanyols és hostilitzar, agredir i perjudicar Catalunya des de tots els fronts
possibles amb l’objectiu de provocar la violència per, de cara a l’exterior, poder tenir
una mínima excusa per aniquilar la nostra nació. No caure en el parany ha de ser una
consigna.

Possibles fronts estratègics fins a assolir l’objectiu

Un cop considerada aquesta marejadora espiral directa cap al forat negre, hem arribat
al moment suggerir alguns conceptes estratègics per si n’hi pot haver algun d’interès.
Falten quatre planes per acabar “L’1-O i Catalunya des de molt abans”. Vinga!

1. A més de no caure en el parany, l’estratègia de cara a Espanya pot consistir en
l’aplicació dels dos fronts clàssics que, encara que a garrotades ens guanyin, són el
bastó i la pastanaga. Pel que fa al primer caldria aplicar la tècnica de les arts marcials
que aprofita l’envestida del contrincant capgirant-la en contra seva ja que, com més
forta és l’envestida més avantatge s’aconsegueix. I considerant les enormes vicissituds
que se li presenten a Espanya, la pastanaga podria consistir en oferir-li contrapartides
com, per exemple, la compra da la llibertat a l’estil de la manumissió d’esclaus, amb un
calendari prudentment llarg de col·laboració econòmica amb la finalitat de poder evitar
que no caigui en fallida.
2. L’estratègia del Govern de la Generalitat. Procurar entusiasmar tot Catalunya amb
una gestió tan perfecte com per aconseguir l’excel·lència, tant en la gestió del dia a dia
i les previsions de futur com en la millor relació possible amb tots els ciutadans.
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3. L’estratègia dels partits polítics. Ben segur deu ser que la majoria, o potser tots els
catalans independentistes sense ambició per fer carrera política, consideren que ara i
en el futur immediat és essencial la concòrdia i el consens dels partits en un front comú
de cara a l’objectiu, únic i vital, que no és cap altre que aconseguir la sobirania i crear
l’Estat català. Per tant sembla de lògica pura consensuar tots els objectius i combregar
en ordre de prioritats. I la primera prioritat és, naturalment, fer via cap a la República i
alhora aconseguir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats així com
demostrar a Espanya que la decisió és presa i no hi ha marxa enrere i que, com més
tardi en adonar-se’n, més difícil serà la seva rehabilitació. En conseqüència, ha de
ser d’absoluta obligatorietat no caure en recriminacions i controvèrsies partidistes i
aparcar, o resoldre amb la màxima discreció, totes les discrepàncies estratègiques
que puguin existir. I de cara a eleccions –les municipals del 2019, per exemple– s’ha
d’actuar amb el convenciment que la unitat, en cada un dels municipis que sigui
possible i molt especialment a Barcelona, ha d’estar per sobre de gelosies i
d’interessos personals o de partit. Patentitzar animadversió entre col·lectius amb
objectius comuns però amb estratègies diferents representa un mal servei a Catalunya.
És ben clar que els enemics són els altres i, quan siguem República si volen, temps hi
haurà per polemitzar en clau partidista.
4. L’estratègia de cara als indecisos que estan a la porta de la caverna entomant el
guirigall i la fortor del seu interior amb el dubte per decidir si hi tornen a entrar o en
surten, ha de ser l’oferiment d’una informació objectiva i veraç sobre de quina banda
hi ha el dret i la raó. És del tot indispensable convèncer els desinformats del dret i els
arguments a favor de Catalunya per assolir la independència i els avantatges que
representarà. Cal infondre entusiasme a tots els que viuen en el nostre país per fer-los
veure que no és lògic votar contra els seus propis drets i interessos.
5. Per als que ja estan convençuts que la independència és obligada, l’estratègia ha
de ser persistir i animar a persistir i procurar alhora fer proselitisme amb la transmissió
d’esperança i entusiasme amb el màxim respecte i simpatia possibles de cara a
tothom. I també és necessari enganxar in fraganti i denunciar, amb tanta insistència
com es produeixin, tots els atacs de les hordes ultres, feixistes, agressives i
destructores i fer-los públics amb la major difusió possible.
6. A tots els unionistes de bona voluntat que encara no s’han pogut alliberar de
l’obsessió de la unitat de la seva Espanya i de la fòbia contra Catalunya, se’ls haurà
de continuar posant en evidència les seves contradiccions antidemocràtiques, tot
desitjant-los que algun dia puguin arribar a veure la llum i ser feliços.
7. I mentrestant, als partits i als mitjans i als poders fàctics que continuïn en la seva
oposició contra la democràcia i la llibertat de Catalunya, caldrà continuar denunciantlos internacionalment amb la màxima contundència.

8. Estratègia de cara a la divulgació del cas català arreu del món. Amb argumentacions
veraces i clares, s’ha d’intensificar al màxim l’acció internacional, especialment donant
suport a les gestions del Consell de la República per fer efectiu el mandat de l’1-O i,
alhora divulgar i agrair la tasca de la diàspora de connacionals i dels casals catalans.
9. Per captar l’atenció i la simpatia de la UE i a la ONU i a tots els governs del món
democràtic caldrà incrementar els intents de commoure el sentiment internacional de
simpatia vers l’ànsia de llibertat i d’excel·lència a què aspira Catalunya. Cal denunciar
amb tots els arguments que ens avalen, el domini colonial de Catalunya sota el jou de
l’Estat espanyol i sol·licitar el reconeixement de la competència de Catalunya a exercir
els drets fonamentals de la humanitat. I al mateix temps evidenciar la bona voluntat i
predisposició de la República de Catalunya per col·laborar en la regeneració dels
valors democràtics internacionals i en l’altruisme i la justícia universal. Per altra banda,
com que el deute públic espanyol s’acosta ja al bilió tres-cents mil milions d’euros i va
creixent, seria convenient comunicar a la UE la possible disponibilitat a parlar sobre
aquest deute total així com de la part que Espanya vol encolomar a Catalunya. I si la
UE continua d’esquena, potser caldria començar a analitzar les condicions en que
viuen els estats europeus, com Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein, que no
formen part de la Unió i les del Regne Unit, que en vol marxar.
10. Missatge cordial a tots els espanyols. Malgrat tot, i el tot és molt, malgrat les
lamentables circumstàncies d’hostilitat i il·legalitats amb que l’Estat espanyol ens ha
perjudicat, els catalans desitgem que Espanya i tots els espanyols vulguin reflexionar
sobre la seva situació actual al món i decideixin fer l’esforç necessari per arribar al
màxim nivell possible de benestar. De veritat! Els catalans no volem altre cosa que la
seva prosperitat i el seu millor nivell de vida possible i que siguin feliços per sempre
més. I fer l’esforç necessari és una decisió exclusivament seva, només depèn de la
seva pròpia voluntat i en son ells els únics responsables.
A la vista de tants arguments i tanta raó a favor de Catalunya, ja no hi hauria d’haver
ningú, amb un mínim d’intel·lecte a dret, que es pogués preguntar per què els
catalans no volem continuar vivint sotmesos al domini espanyol. I si algú hi hagués,
resultaria que el problema seria exclusiu d’ell a causa de no saber captar la realitat.
I ara, amb l’orgull de pertànyer a un poble paladí dels seus drets fonamentals i amb
l’anhel de poder assolir definitivament la màxima excel·lència possible, cal persistir.
I a més, perquè és ben cert i fonamental, cal repetir que tots els catalans de bona
voluntat desitgem que els espanyols tinguin el millor futur possible i que siguin tan
feliços com puguin. Però sempre, és clar, que la seva felicitat no consisteixi en
hostilitzar Catalunya.

Visca Catalunya! Lliure!
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i Catalunya des de molt abans
“L’1 d’octubre i Catalunya des de molt abans” va dedicat a totes
les víctimes agredides per las Fuerzas de Seguridad del Estado
i especialment a cada un dels 1.066 lesionats atesos en centres
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amb text, coberta i maqueta de Carles Lladó i Badia
i il·lustracions de Llull Junyent.

mèdics així com també als presos i exiliats polítics i a tots els
altres catalans perseguits per l’Estat espanyol.
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