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En una anterior presentaci6 d'aquest llibre de Josep Lluis

Cared-Rovira, l'exconseller Tresserras va esmentar, a manera

de fites successives en la Historia del Catalanisme politic

,quatre persones a tenir en compte : Valenti Almirall a la

segona meitat del segle XIX, Enric Prat de la Riba a primeries

del segle XX, Antoni Rovira i Virgili, la primera meitat del XX,

i Josep-Lluis Carod Rovira en els nostre dies.

El darrer dels personatges protagonitza la sessio d' avui

perque es I'autor d'aquest volum que porta el suggestiu titol

2014, la xifra mes present darrerament en converses,

articles, discussions i tambe el calendari mes col-leccionable.

Aquest volum ,dic, esta adquirint el resso que es mereix ,

observeu l'energia de l'afirmacio-, gracies a la seva

importancia implicita. Supera els altres llibres que tracten del

proces independentista, com no podia ser altrament, ates que

si no es per millorar no val pas la pena tocar un tema ja

encetat anteriorment
.

(/JJG)
Valenti Almirall, amb el tractat Lo Catalanisme, superava en

part els conceptes de Regionalisme romantic, heretats de la

Renaixensa, pero superats ja per un transfons d'intenci6

politica, que havia tingut la primera plasmacio en els intents



2

federalistes. Ell mateix publica unes Bases para la

Constituciori federal de la Nacion Espanola y para la del

Estado de Cataluna ,ell 868. Parlava d' Estat Catala perque

ell provenia del federalisme republica. T �

•
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Prat de la Riba, des de la Presidencia de la Diputacio de

Barcelona es un exemple importantissim , tant teoritzant,

que, -vegeu la seva obra La Nacionalitat Catalana de 1905 -

com perque ana a la practica, creant la Mancomunitat de

Catalunya, uni6 de les quatre diputacions provincials per a

crear serveis comuns. Aixi hi hague telefon on mai n'hi

hauria hagut, escoles, carreteres, la gran obra d'Educaci6 i

formaci6 que fou l'Escola Industrial, i la Biblioteca de

Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. Pen> sobretot porta

a Barcelona Pompeu Fabra, i crea una il.Iusio de pais, de

comunitat, amb realitzacions visibles i productives sense a

penes pressupost, ni, per descomptat, cap ajut estatal.

Rovira i Virgili esta encara per estudiar a fons, fou un politic

del segle XX, en la seva primera meitat, i per aquesta fatalitat

temporal truncat , com tantes empreses i persones, per la

guerra. La guerra civil ens parti per la meitat , als que erem

uns preadolescents i als que eren homes granats. Mori a

l'exili .EI seu pensament,la seva doctrina, els llibres

d 'historia, i les innombrables croniques i articles publicats

incansablement, poden ser en bona part aprofitats avui en

tota la seva magnitud i penetraci6. Fou un ideoleg

compromes amb el catalanisme mes transparent, que sempre
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es sobiranista. Tan enrere com e11922, (i Carod, el seu nebot,

ho explica en elllibre'Y, Rovira i Virgili escrivia:

Tenim cine VIes d'acces a la "llibertat

nacional" a) la via intervenci6 espanyola, 0 relaci6 amb

partits politics, debats parlamentaries ( e a dir, Madrid),etc

b) el cami interior catala 0 sia el reforcament de Catalunya

endins i sobretot amb un sistema nacional d'educaci6.

c) federalisme iberic (s'hi mostrava esceptic)

d) el cami internacional (simpaties exteriors)

e) el cami de la forca ....avui dia diriem en comptes de forca

declaracio unilateral.

Aquests mots d'Antoni Rovira i Virgili son de 1922, en ple

periode de partits dinastics.sota el rei Alfons XIII, dins una

Mancomunitat, a punt de ser abolida per Primo de Rivera.

Carod Rovira, avui entre nosaltres, el darrer dels referents

esmentats, no es del passat, es del present i del futuro Ara

esta actiu com a tractadista deIs camins independentistes i,

com sol passar amb les persones que ens pensem coneixer

be, es mal conegut. La seva etapa de praxi politica fou

intensa i, mal no ho volgues ell ni ho desitgessin els seus

amics, les caricatures .mes que no perfils, que els adversaris

en van tracar van fer que en publicar-se per primera vegada

el 2008 aquest llibre, fos considerat, entre nosaltres, una

fantasia d'historia-ficcio, un entreteniment, una teoria
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interessant, una gosadia, un contrasentit, una proposta en

un joe de taula .. Que volia dir , que el 2014 tindriem una

consulta per encetar resoludament el cami de la

independencia? Es una fatxenderia, van decretar uns pocs.

EI llibre fou celebrat pels que el van llegir sense prejudicis, i

deixat de banda per altres. Avui , com que som al 2014 i no

pinten pas bastos, sino potser oros i tot, doncs el llibre, en

part gracies tambe a la perspicacia d'un editor molt actiu, i

operant tambe la determinacio del mateix Carod de no

desaprofitar qualsevol coincidencia de la data amb els fets

que preveia que podrien produir-se , com s'ha vist, i produir
se a gran velocitat en aquests mesos, el llibre ha tornat a

sortir , amb un exit ressonant: tres edicions en un any es,

editorialment parlant, un succes de primera plana cultural, i

en el nostre cas, politica, perque de doctrina politica, de base

patriotica, va el volum.

Els esdevenimens ocorreguts els darrers, molt propers anys, i

ara mateix dia a dia, han estat d'unes dimensions a que no

estavem acostumats. Ens costa de prendre perspectiva quan

els fets s'estalonen a cada moment. Fa l'efecte, pero, que el

llibre ha de sobreviure als capgiraments i daltabaixos de

cada dia perque es clar, substancios, orientador 1

amablement contundent. Es com si sentissiu parlar l'autor,
ell, que tothora diu coses plenes de sue amb una mica de

picantor que desvetlla mes gana d'escoltar-lo 0 de llegir-lo.
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Carod repassa totes les aportacions teoriques i adhuc les

recollides en I 'ambient, sobre el tema del cami cap a la

independencia, despres d'haver-ne plantejat la necessitat :

per exemple, els drets histories, que ja venen del

Romanticisme i la Renaixenca, i que no hem pas de

menystenir, tot i que el cas catala no s'hi fonamenta

extremament com passa al Pais Base ; la voluntat de ser de

fet allo que sabem que som essencialment, per tant de dret,

la insistencia en el reconeixement de la legalitat de les

exigencies catalanes, i consegiientment la possibilitat d'obrar

lliurement , com van fer unilateralment les nacions de

l'America llatina, amb el fet consumat de cadascuna de les

independencies. Carod ens diu que els espais de sobirania

son el que son, i repassa l' historial dels partits sobiranistes,

que han existit, sobretot dins el segle XX, alguns molts

minoritaris, pero convergint en l'objectiu.
I com es miren des de fora tot el proces, ara que el debat es

diari, quasi hora a hora? Carod ha parlat amb molta gent,

coneix be la biografia i ideari dels periodistes i politics de

Madrid, entre els quaIs sabem que quasi cap manifesta un

acostament decent ales nostres aspiracions. Descarta el

federalisme com a convivencia, un sistema que va tenir

predicament a finals del segle XIX; precisament Catalunya va

infantar , sobretot en terres gironines, forca addictes, que,

provemen del republicanisme . Avui el federalisme ha estat

un recurs retoric i teoric.
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Carod ens presenta tambe, brillantment, la consciencia

d'identitat enfrontada a la catalanofobia. Ens repugna i ens

revolta la catalanofobia, perque el nostre taranna es la

convivencia, amb cadascu a casa seva, i veiem l'odi i

l'exageraci6 com una gran injusticia; pero el fet es que

darrerament la catalanofobia s'ha exacerbat i ha infectat

l'opini6 de la gent senzilla de mes enlla de l'Ebre, com es deia

abans, i per desgracia i vergonya de tots, els intel.lectuals i

els academics d'alla no ens fan costat i pels motius que

siguin, i exhibint una falta total de generositat i elegancia, no

denuncien la grollera ofens iva.

Perque nosaltres, diu Carod, volem un pais normal ,

contemporani, ben al dia, i que no ens diguin insignificants;
res de pais petit, i si ho som relativament per les dimensions

fisiques i la superficie, afrrmarem per altra banda que som un

gran petit pais.

L'autor, cap al final del llibre, exposa tambe alguns
condicionants que, des de dins mateix del clos nacional,

poden entorpir, enterbolir i dificultar un cami que voldriem

net i clar. Per exemple:
Un sentiment, molt arrelat a copia d'anys, d'acontentar-se

amb l'autonomia, sempre esperant que la podrem ampliar a

base de demanar. Aquesta actitud ha portat a molt de

desengany, a debilitacio i dubtes, i a perdre progressivament
un llencol a cada bugada. Ara ja ha vist tothom, i ha costat

de veure, que no ens conve ni peix al cove ni pedacos federals

,ni altres treballs d'agulla i fil. Els politics dels grans partits

espanyols no ens tenen per res, ni ales persones ni ales
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nostres institucions, ens rmren com a uns okupes

indesitjables.

No, diu Carod-Rovira: els termes son Espanya i Catalunya i

el debat en tot cas ha de produir-se en termes bilaterals, no

del subdit davant el senyor.

Per aixo, deia i diu (recordeu-ho, el 2008 ): ara es l'hora. Ara

es l'hora de plantejar un cami de no retorn, un plantejament
radical per6 molt raonat, que deixi traslluir la forca, un cami

que comencara en un any concret, el 2014. Es a dir, quan ell

deia ara, - era el 2008, quan encara no havia esclatat la

guspira d'Arenys de Munt i la cascata que ha vingut despres.
Han passat coses, a fe, des d'aleshores. En el2014 que vivim

,des d'aquest instant, el temps corre per a tots en un marc

de nomes cine mesos.

La fixacio d'aqueixa data, dia, mes i any, era previsi6

individual, inspiracio d'algun fantasma benigne especialment
actiu en el seu pensament, en el seu magi? Ens ho dira ell,

perque ara el poble, la ciutadania, li pot demanar molts mes

aclariments. AI cap i a la fi es ben seu el credit per la data

2014.

Una vegada el pensador, l'assagista, el patriota Cared-Rovira

va fer un llibre per salvar 103 paraules:una d'elles era gosar.

I posa un exemple imperatiu de Gabriel Ferrater: Gosa poder
ser fort i no t'aturis " .

-------------------------------------


