
Divendres, 15 de setembre de 2017

OPINIÓ NOU9EL 23

Ara és l’hora

Quan, al segle XI, el sud peninsular estava compost 
per un reguitzell de regnes de taifes, els comtats cata-
lans es consolidaven sota el lideratge polític del comte 
de Barcelona. Quan el regne de Castella es disputava 
terres ermes amb el de Portugal, a Catalunya es reunien 
les primeres Corts en representació dels estaments soci-
als de l’època, amb funcions de consell i també legisla-
tives. Quan la reina de Castella es va maridar amb el rei 
d’Aragó i Catalunya, els dos regnes es van comprometre 
a tractar-se com a iguals. Quan es va començar a utilitzar 
el terme d’Espanya per fer referència als diferents regnes 
peninsulars, la Generalitat de Catalunya feia segles que 
administrava, i les Corts que legislaven. Quan Castella 
era regnada pels Hasburg, Catalunya preservava les seves 
institucions, els seus usos, la seva fiscalitat i les seves lli-
bertats nacionals. 

Per la força de les armes, els drets i les constitucions 
catalanes ens van ser arrabassades en dues etapes; al 
segle XVII, en el temps del Conde Duque de Olivares, i al 
segle XVIII, pel primer Borbó, que va voler construir un 
Estat absolutista i centralista a imatge i semblança de la 
França del seu avi, Lluís XIV.

D’ençà llavors, els borbons i la seva cort han tractat 
Catalunya com una colònia, espoliant els seus recursos i 
menyspreant la seva llengua, la seva cultura i intentant 
reprimir la seva voluntat d’existir com a poble. Han estat 
còmplices d’aquest espoli i d’aquest menyspreu els cor-
tesans de Felip V, els ministres de Carles III, els gene-
rals d’Isabel II, els falangistes de la Segona República, els 
ministres de l’Opus Dei franquistes, els criminals que van 
col·laborar amb la invasió de l’Iraq i tots els corruptes que 
avui ocupen seus ministerials a Madrid i els seus sicaris 
que seuen als escons del Tribunal Constitucional. I ve el 

Borbó d’ara i reclama unitat, barrejant la unitat contra 
el terrorisme amb la unitat de la pàtria que ell i els seus 
còmplices fracturen a còpia de difamacions i mentides, 
enverinant tots els mitjans de comunicació que poden.

I ara ¿¡algú s’atreveix a dir que el Parlament i la Gene-
ralitat no tenen dret a convocar un referèndum d’auto-
determinació, que és l’element principal de tota societat 
democràtica, perquè queda fora de les competències con-
cedides per la Constitució de 1978, redactada en els seus 
articles fonamentals pels membres de l’Estat Major de 
l’exèrcit que enyorava Franco?!

¿¡I veiem polítics que es qualifiquen a ells mateixos de 
socialistes negant aquest dret fonamental?! ¿¡I partits que 
s’autoanomenen “Catalunya sí que es pot” que afirmen 
que a Catalunya no es pot votar?!

I tant que votarem! I tant que assolirem la independèn-
cia! I si no d’aquí a un mes, serà d’aquí a un any, o d’aquí 
a deu anys. Però el fet és irreversible; una Catalunya dins 
d’Espanya és ja un despropòsit d’anacronia esperpènti-
ca. I quan tinguem un país lliure, aquests intel·lectuals 
d’esquerra repatanis que ara ens miren per sobre l’espat-
lla s’avergonyiran de no haver estat al costat de la causa 
justa, i encara més, d’haver-hi posat bastons a les rodes o 
d’haver escarnit el procés. Allà ells. Nosaltres endavant, 
que som en un moment històric. 

Enric Casulleras 

Professor de la UVic-UCC

Sense resignació

Catalunya semblava instal·lada durant els primers 20 anys 
de la recuperació de l’autogovern en una etapa de progrés 
persistent, de participació activa en una onada favora-
ble que la Generalitat estimulava i que es reforçava l’any 
1986 amb la incorporació a l’Europa Comunitària. Però 
l’estiu del 2007 va esclatar una crisi econòmica de dimen-
sions internacionals i proporcions gegantines, que aviat 
va impactar de ple al nostre país. A Catalunya es rep la 
sotragada intentant minimitzar-ne els efectes, amb refle-
xió crítica i esperit de sacrifici. Calia procurar afrontar-la 
amb sentit de resistència i esforç renovador. Tot seguit, 
però, es va fer evident la necessitat d’aprendre la lliçó i 
corregir errors flagrants, com la bombolla immobiliària, 
que havien contribuït a desencadenar un daltabaix que va 
provocar uns altíssims nivells d’atur, una frustració enor-
me en una generació sense expectatives o l’esfondrament 
del sistema de petites caixes d’estalvis territorials, tan 
rellevants per al teixit cultural i social del país. Tot i que 
la solidaritat familiar va mitigar els resultats devastadors 
de la crisi, finalment el 2011 va emergir un moviment 
d’indignació, protesta i revolta que es va visualitzar amb 
l’acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona. Aque-
lla reacció social es plasmarà políticament en formacions 
que han acabat duent a l’alcaldia de Barcelona Ada Colau, 
inicialment vinculada a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i a la lluita contra els desnonaments. 

Que una crisi tan profunda alteraria significativament 
el mapa polític era previsible, però hi van contribuir la 

lentitud i la rigidesa en la resposta dels partits tradici-
onals. A Catalunya, a més, s’hi va afegir un altre factor 
no pas menor: tot just abans que la crisi es manifestés 
s’havia aconseguit tramitar, aprovar al Parlament i a les 
Corts i ratificar en referèndum el 18 de juny del 2006 un 
nou Estatut d’Autonomia, promogut pel president Mara-
gall. El recurs interposat pel Partit Popular contra l’Es-
tatut és a l’origen de la sentència del 28 de juny del 2010 
del Tribunal Constitucional, que va modificar aspectes 
substancials de l’Estatut i va aportar un nou motiu d’in-
dignació, que es va vehicular en una marxa massiva el 10 
de juliol del 2010, seguida posteriorment cada any per 
noves manifestacions, que han marcat el camí per on s’ha 
orientat la política catalana des d’aleshores i que duu a 
un referèndum d’independència. Els terribles atemp-
tats jihadistes del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils van 
tenir una resposta multitudinària a la manifestació del 
dia 26 d’agost sota el lema “No tinc por”, però, a més de 
reflectir-s’hi el reconeixement als serveis d’emergència, 
el rebuig del terrorisme i el compromís amb la convivèn-
cia, s’hi va explicitar d’una manera contundent l’actitud 
desinhibida d’una societat que va escridassar el rei i les 
autoritats espanyoles, que no semblen tenir ni la lucidesa 
ni la sensibilitat que requereixen el repte que la història 
els ha posat al davant. 

Catalunya s’ha oblidat de la resignació.

Carles Duarte 

Poeta

Més de 700 alcaldes i alcaldesses de tot 
el país s’han compromès a facilitar el 
referèndum de l’1 d’octubre. Bé. I ara 
el fiscal general de l’Estat, senyor José 
Manuel Maza, reclama que s’investi-
guin els batlles, perquè, això del refe-
rèndum, ho hem suspès. La seva recer-
ca es fa basant-se en la llista que ha 
publicat l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI). Fiscalia usa 
l’AMI, té conya. En un marc mental en 
què els independentistes amenacen i 
els unionistes són amenaçats i a l’inre-
vés (segons qui ho expliqui), decanta 
la balança que el senyor Maza adver-
teixi, com qui no vol la cosa, que el 
delicte de malversació està penat amb 
fins a vuit anys de presó i la inhabili-
tació absoluta fins a 20 anys. És només 
un avís, ho fa per nosaltres. Com quan 
eres un nen i ton pare et deia “cauràs”. 
Tot amor, cap amenaça. I a mesura que 
cridin els alcaldes doncs cal anar allà a 
explicar la veritat, vés.

Doncs mira, que comptin amb mi. 
Proposo que els 700 alcaldes vagin en 
rua, en autobusos, amb els bastoners, 
els trabucaires o amb les colles caste-
lleres. Com sigui, però el moviment 
és la millor resposta. La reacció ha de 
ser més que de normalitat, de supe-
ració de la situació. No hi ha por. De 
moment, el sistema judicial espanyol 
encara és el que funciona: anem-hi. La 
CUP demana desobeir no anant-hi. Em 
sembla poruc, o inoportú com a mínim. 
Per què no un altre acte d’unitat? Per 
què no, fora bromes ara, una acció con-
junta dels nostres batlles? Els números 
compten com mai. La qualitat impor-
ta, però sobretot, la quantitat. Volem 
saber quants som a les urnes amb cada 
opinió. Però és important tota mani-
festació numèrica, diguem-ne, enfront 
d’un poder central cada cop més arbi-
trari i extemporani. 

És banal, ridícula i preocupant l’acció 
de la Guàrdia Civil a la seu del setma-
nari El Vallenc. D’una banda, aprofitant 
l’avinentesa, posa en valor la prem-
sa local, cosa que ja va bé. Però me’n 
faig creus que una Administració com 
l’espanyola no se n’adoni: registrant 
impremtes en ple 2017! A la Unió Euro-
pea! Diuen que un poble té els polítics 
que es mereix, crec que els espanyols 
francament no es mereixen això. Tot i 
que no són polítics, sí que van de la mà, 
tribunals i braç mediàtic, per exemple. 

De cara a l’1 d’octubre i després de la 
recent Diada és impossible no dema-
nar saber quants som. És el moment de 
comptar. Un, dos... fins a cinc milions 
o el que sigui. Però per poder seguir 
el camí com a societat ens cal saber on 
som.

Toca comptar

BÉ I AVANT

Joan Foguet 

Periodista

A la manifestació pels atemptats 
de Barcelona i Cambrils, s’hi va 
explicitar l’actitud desinhibida  
d’una societat que va escridassar  
el rei i les autoritats espanyoles

Els números compten 
com mai. La qualitat 
importa, però sobretot,  
la quantitat. Volem saber 
quants som a les urnes


