
NO HO SAP NINGU Josep Vallverdu

Afirmo que no ho sap ningu. Qualsevol dia, a qualsevol diari, surt el

tema de la possible independencia de Catalunya, tractat en articles,

editorials, informes economics, dialegs Es un tema d'actualitat, molt

escampada des de fa quatre dies, amb les consultes multiplicades

organitzades l'any passat a tall de primera aproximaci6. Alguns politics en

van voler parlar des del primer dia, d'altres s'hi ha posat tard, i ho han fet

per no quedar marginats de l'atenci6 del public. Per tant, aquest es un

projecte amb existeneia real,que pot tractar-se a qualsevol moment i en

qualsevol lloc, perque mobilitza l'atenci6 de tothom i els politics hi diuen la

seva. Tema que pot dramatitar-se 0 banalitzar-se, pero que flota en l'aire

com un tel constant de boirina.

NingU no sap, pero, les possibilitats actuals d'una independencia. Es

tan gros el canvi de ressonancia, que ens ve costa amunt acostumar-nos-hi.

Si be es mira, el pais ha estat vora cent cinquanta anys parlant i escrivint

d'autonomisme, de govem propi, de Bases de Manresa, de Mancomunitat,

amb dos Estatuts i sis 0 set hores de Republica Catalana (nominal), el 6

d'octubre de 1934. Fins ara , despres de la Dictadura, hem pogut tenir

govems autonomies en realitat limitats, concessions d'un poder central. La

paraula « central» a Espanya te mes ample sentit que no el geometric:

central vol dir rovell de l'ou, indret des d'on pot 0 pot no eixir la concessio,

lloc del pany i la clau, de la mamella. Eis del centre poden deixar-te fer una

cosa i l'endema prohibit-te-la: si aproves una llei al teu Parlament

autonomic, el govem del Centre te la pot revocar 0 un qualsevol partit

politic presentar-la amb una querella interposada al T.C. ( en pla de faceeia

arnica! podriem traduir aquestes inicials per "toma castanal") .

. Per tant, cal sortir d'aquest impasse, atesa tambe la constataci6 que

fan els economistes mes entesos que les mesures successives i l'orientaci6

economico-politica dels govems centrals durant mots anys han fet mil

pressions, de vegades destrosses, i han pres infinites ofensives que han



_ Per que tothom ha de tenir una fitxa policial? -vaig demanar

tot de sobte. Oi que costa de comprendre?

En Blai es queda sense paraula.
_ Deu ser per una millor orgarutzacic dels arxius - va comentar

amb ganes de passar a un altre tema.

_ Perdona- apunta 1'Enric -i les fitxes policials per a tots i cada

un dels ciutadans son propies dels i'egims dins els quals tothom es, en

principi, sospitos 0 dec1aradament culpable.
_ Be, potser exageres, pare,

- va opinar en Blai.

_ Mira, vols que t'ho digui? Faras molt ben fet d'anar-te'n a

Anglaterra . Un cop alli, fes el teu fet. Els joves tots aquests anys heu

pujat deseducats poIiticament. A molts els ha entrat el virus de

l'accceptactc del sistema. Diria que si, com espero, arriba altre cop la

democracia en aquest pais, arnbara coixa. A Anglaterra tu obre be els

ulls i veuras un regi,Jrn parlamentari com cal, i un mmucios respecte / P
pels drets humans.Alli la policia no porta armes, pero si el delinquent

,

que volen detenir fereix un policia , els jutes son inflexibles. la pena es

dura, la preso llarga.

Van passar tres anys mes durant els quals en Blai nomes va

venir un Nadal. L'onc1e Miquel va morir, i la tia Monica va quedar-se

sola al mas, on va instal.lar-se a fer-li companyia la Conxita Massats,

una altra vidua, un poc mes jove. El pare deixa de ser alcalde, pero no

diputat, i accedi ales Corts de Madrid com a Procurador. Alli va
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perjudicat el desenvolupament de Catalunya, l'estan empobrint, no li deixen

marge de maniobra ; i allo que en principi era un petit pas endavant , la

situacio autonomica dels anys vuitantes, s'ha trasformat, amb el « cafe per a

tots « i la capacitat distributiva concentrada en el govern de.l'Estat.ien una

font de raons i dificultats, frens i ensulsiades..

Per sortir de l'impasse, i evitant de refugiar-se sota les ales de l'unic

partit independentista existent, sino precisament subratllant el to popular i

de base, a-partidista, la ciutadania ha anat a votar en unes votacions

temptatives, desproveldes de propaganda electoral, per un simple moviment
,

"

de refus a la situacio : no volem ser govemats des de fora; per' gent que ens

va destruint, som una nacio i teniDl dret a' govenar-nos sols, sense cap

inteferencia , etc ... Traduccie, volem la independencia.,

Contra aquest clam una pila de forces contraries a la independencia,

aporten altres sortides, i el partit dels socialistes d'aqui, filial 0 esclau del

socialista de Madrid, proclama que el que cal es millorar l'Estatut, no sortir

de I'Estatut. Ja ho veuen prou, ells, que la gent no demana estatut, sino que

crida independencia, pero fan com que no ho han sentit be. El mateix

presidentMontilla durant molts mesos ha mantingut amb suau fermesa que

cal conformar-se amb I'Estatut millorat. Ara, pero, fa' una passa perillosa:

diu que la independencia seria la decadencia. Qui sel creura? Parla en

qualitat de President de la Generalitat? Com a President, no hauria de

condemnar cap sortida politica , ni que hi haguessin propostes de

monarquia catalana, Ha d'estar .per damunt dels partits, i seria bo que

qualsevol ciutada, en accedir a la Presidencia, es dones de baixa del partit

on ha militat, almenys per salvar la cara.

Per, que la independencia seria la decadencia? Qui ho sap? Es trist

que en aquest punt hagi parlat com a President de la Generalitat .

Demanant indirectament que no s'apuntin ala independencia preten influir,
, ,

manipula els ciutadans. No em voldria equivoear, pero ell, que hafet forca

coses bones, ara ha sofert una relliscada. I �s de doldre, tailt mes que els

que tenen assumit que' cal anar vers la independencia no faran el mes

minim cas de les seves paraules.



coincidir amb 'Una sessio de comiat dels Procuradorsque cessaven , i

entre ells, un que es retirava per motius de salut, el'general Genaro

Vallejo, que havia conegut de govemador civil. Plegava' per motius de
.,. .. ,

l
.

salut, va confessar-li . EI pare deia que feia mala cara, que se'l veia

malalt . En Genaro Vallejo encara 1i va donar records "per al� del

mas".

.. I E1 que feia el posat de sempre, com si. per ell no passessin �ls
.

anysera en Tensi, el pastor; a tot estirar-diria. que potser , en fer-se

:mes yell, li havia minvat' el quequeig . Ara tenia un ramat molt gros i

un rabada que l'ajudava .

Tot semblava sedimentat, tot estava at seu 110(: : l'Enric, felic

amb la Francina, havia fet �guns viatges al mas , on en David, que

continuava
. solter, tirant a conco, els hi acompanyava, i ell mateix

s'encarregava de la cam a la brasa, que, la veritat, sempre Ii quedava 0

massa crua 0 massa cuita, L'oncle Enric estava esponjat de goig per la

carrera del'seu fill a la Gran Bretanyai en parlava tothora. Comencava

a repetir les coses, com fan els vells. No ho era, de yell, no vull ser

injusta, Tenia, aixo si, els seus anys. Jo, llicenciada en Psicologia, vaig

entrar a treballar a Barcelona d'assistent d'un psiquiatre que havia fet

totala carreraa Holanda. Es deia Juli i exhibia una gran capacitat de

. treball , i aquesta energia va captivar-me, . E1 meu pare havia rebut

conseU dels metges que reduis ingesta, que estava massa gras.
-

.

'

Constatavem, la mare i jo, sospitava que no els en feia cas, i a la llarga,

com hem dit.vmolt possiblement f01) allo que li preeipita l'embolia
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