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Elllibre d 'Eugeni Casanova Guerra Bruta i Discurs de la Por
mante la tonica d'altres reportatges 0 exposicions escrites
basades en investigaci6. Hi ha el periodisme dels mitjans
fungibles, reportatge curt 0 en tot cas que ha reclamat poe
de temps per bastir-lo, i hi ha el reportatge llarg, de molta
documentaci6 acumulada i exposici6 ben distribuida per tal
de veure's subseguida de conclusions, be explicites, be
deixades a la consideracio del lector . La forma en que es

presenta el reportatge llarg es elllibre 0 el film.

En aquest cas el nostre autor ha pres un periode curt i intens
de les politiques espanyola i catalana i tambe de la

repercussi6 social que les tals politiques han tingut, per
reproduir -i comentar-ne- les circumstancies temporals i els
moments algids . No debades hem viscut, en el periode 2003 -

2013, un decenni, tantes sacsejades i daltabaixos politics de

significaci6 i pes .

Hi ha hagut , dibuixant-se en el temps, dues forces molt vives
operant sobre el desti de la convivencia dins l'Estat : d'una
banda un creixent allunyament entre Espanya i Catalunya
que ha arribat a quallar en un conflicte, es reconegui 0 no.
Els politics son vistos com incompetents, a tot Espanya i molt
particularment a Catalunya ; la politica seguida des de
Madrid pels successius partits dominant l'escena
parlamentaria central, PP, socialistes i altre cop PP, ha
abocat a un atur insostenible, una minva de produccio greu,
una fuga de joventut preparada, un deute escandal6s que
frega el PIB total del pais, una crisi de les entitats fmanceres

que ha estat taponada per ajuts de fora i emissions de deute
cada tres mesos,amb la qual cosa la bola que roda esdeve
cada dia mes grossa, retallades i mes retallades, reducccio
de les assignacions presupostaries. Aixo ha estat general,
pero molt acusat a Catalunya, que ha acabat tipa de ser

tractada com una colonia extractiva. A mesura que la

protesta augmentava la seva remor, amb manifestacions i
mes manifestacions, creixia la formaci6 de l'Asemblea
Nacional Catalana, moviment transversal que aplega milers i
milers de ciu tadans ells i elles, partidaris ferms de la

independencia del pais, la separacio, l'allunyament d'Espanya



i formacio d'un Estat propi. Igualment la minva de votants de
Convegencia i desplacament de militants cap a Esquetra i
esquerres, provocava, la primera votaci6 pro-indeperidencia
entre veins d'un poble del Maresme , i mes tard la decisi6 del
President Mas, afeblit en les eleccions, de posar-se al davant
del moviment i intentar una entesa amb Madrid per dur a
terme la consulta.

Si Madrid des de 2003 ja anava Ilancant dards provant de
desacreditar.Catalunya i utilitznt el Tribunal Constitucional i
els decrets llei per retallar competencies, envair-les,
difuminar-les, humiliant el Parlamnent Catala, fentc as omis
de les competencies, a partir de 2012 i 2013 ha permes 0

provocat 0 directames emes un seguit d'improperis ,

mentides, desqualificacions , mofes, exageracions,
inexactituds,insults, etc en tots els mitjans i dia a dia contra
el govem catala, i els ciutadans de Catalunya. Persones amb
carrec, amb representaci6, ministres, presidents de
comunitats autonomes, inteLlectuals, han dit bajanades a

tenor de la musiqueta de la incapacitat dels catalans per
autogovemar-se, l'amenaca dels mals que caurien damunt la
nostra terra si ens independitzavem ; els periodistes al servei
de les idees recentralitzadores s'hi ha aplicat, i adhuc la gent
anonima que envia missatges per la xarxa. La cascata es tan
gran que nomes calia posar un cove per recollir tota la
immundicia. Es el que ha fet Eugeni Casanova.

Elllibre apareix d'entrada per allector com un recull de tot
aixo, ben ordenat i sorpresivament variat. La quantitat,
potser vora un miler d'exemples reals, reproduits alllibre, de
frases de la campanya contra l'intent de secesionismo 0

separaci6 , forma un corpus de doctrina malsana i de
ridicules exageracions. Peri> no tot es orquestrat; ha arribat a
crear-se, entre la societat espanyola, un temor cerval ala
separaci6 de Catalunya, quelcom instintiu. Mes amunt, en
les esferes intemacionals, el tema catala ha arribat a ser

argument fins a cert punt.



Potser on menys cas se'ns en fa es dins la Uni6 europea..
Angela Merkel i els seus aliats temien la caiguda i fallida d'un
estat dels grans en poblaci6. No permetran que Espanya es

declari en bancarrota: Li han abocat tants de diners que
Espanya estara pagant el deute anys i panys.Catalunya es
contribuent neta a Europa- La Uni6 Europea sap que
Espanya sense Catalunya no pot pagar. Catalunya ha de
restar dins Espanya.

Com poden contrarestar-se totes aquestes forces adverses?
No tenim mes que un cami. Aconseguir una majoria
aclaparadora. Pen> aquest es un altre tema. Cree que ha de
parlar l'autor i, prenent-nos de la rna ,endinsar-nos en el
llibre.



GUERRA BRUTA I DISCURS DE LA POR Josep Vallverdu

Presentaci��anova

Aquest llibre es una brillant aportacio al mes que abundos ventall

de textos publicats , sobre les relacions entre Espanya i

Catalunya en els darrers anys. Aquestes relacions, males relacions,

diguem-ho de seguida, han estat en el primer pla de les noticies

publicades tant a Catalunya com en l'agenda diana del govern de

Madrid. Es una relacio tibant, que darrerament, s'exemplifica

graficament, sonorament, lulo que se n'ha dit un desencontre, una

oposicio global.
No vull escriure amb mitges tintes: lamentablement no ens

entenem, no ens hem entes des del segle XVII,i accetuadament molt

menys des del XVIII .Vaig tenir l'honor de traduir una obra basica

d'aquesta relacio, sobre el segle XVII, precisament, de John Elliot, el

gran historiador angles, que portava per titol La revolta dels catalans

,entorn del fet i les consequencies de la Guerra dels Segadors, i que
edita Vicens-Vives i recentment ha reeditat la Universitat de Valencia.

Per cert que l'edicio primera fou als anys seixantes del passat segle, i la

censura no va pemetre en l"edicio catalana la traduccio literal del titol,

La Revolta dels catalans, i va obligar a posar La Revolta Catalana. 0

sigui que hi hague una certa revolta catalana, pero no dels catalans.

Endevinalla.

La Guerra dels Segadors no fou tan gran com sembla si la llegim en

segons quins textos; pero maroa una oposicio radical : en el fons

Catalunya, aleshores governada per un virrei, estava empobrida,
exhausta de tants impostos com les guerres de la monarquia espanyola
a l'estranger obligaven a pagar, amb l'agravant que les tropes de pas

transitaven sempre per Catalunya ,i els pobles viles i masies les havien

de mantenir, cosa inaudita, i aixo en una campanya, i en una altra, etc.

Les Corts catalanes eren les que decidien, en presencia del rei, si

votaven els fons demanats. Pero el rei no convocava Corts, es limitava a

demanar i demanar, exigir i exigir. Al final hi va haver l'esc1at, els



revoltats van matar el virrei Comte de Santa Coloma, pen) finalment el

rei d'Espanya va guanyar. Mes endavant, les Corts de Catalunya
insistien un cop i un altre que no podien donar mes diners ,i que les

emparaven les� 1 �nstitucio§de Catalunya, que cad� reijurava

respectar. Fou aleshores que, en un atac de furia, el Primer Ministre de

Felip IV , Comte d'Olivares i Due de Sanlucar, conegut com el

CondeDuque, va exclamar: "AI diablo las Constituciones!". I va exigir
manu militari els pagaments.Pocs anys mes tard el Cinque dels Felips,
esborrava les constitucions i lleis de Catalunya i de tota la Corona

d'Arago implantant els Decrets de Nova Planta.

Mireu, ens trobem igual : els acords del Parlament de Catalunya
son trepitjats per les Cortes de Madrid, l'Estatut, retallat i re-retallat,.

qualsevolllei del govern catala pot ser recorreguda per inconstitucional

i el Tribunal Constitucional quasi segur que l' enviara a la paperera.

Segons el govern de Madrid la Generalitat no te rao de demanar els

milions d'euros que Madrid deu, no te cap rao, ... no la hi reconeixen,

aquesta rao. En rao de que no li reconeixen la seva rao? Per allo de

Cervantes al Quixot :
" la Razon de la Sinrazon'vO sigui, al diablo las

constituciones.

Per contra, els governs de Madrid tenen la mes gran afeccio a

governar mitjancant decrets llei, que en la mateixa paraula contenen la

seva perillositat : un decret llei es un ordeno y mando, no hi ha hagut
controversia.ni debat ales corts, ni tan sols projecte de llei. Es igual

que un ukasse del tsar de Russia, a callar i obeir.Es el mateix que

dictava Franco.

I entre els decrets lleis , els mes escandalosos fan referencia a

Catalunya: Importants fons previstos inicialment per aplicar aqui a

obres d'infrestructura son imposadament desviats cap a altres

comunitats, el port de Barcelona, que tenia projectes - necessaris

d'ampliacio.queda per decret-llei obligat a financar altres ports
deficitaris. El corredor mediterrani i autovies ,tot sense enlletir. La llei
Wert, ignominiosa operacio contra la cultura catalana, llei que nomes

pot ser fruit de la mes abjecta enveja per l'exit de la politia linguistica



del Departament que conduia a la creacio d'un sol poble cohesionat i

felic, llei fruit tambe del terror ala consolidacio d'aquella cohesio.

Reta1lades, obstacles, barreres, imposicions, humiliacions. I

empobriment progressiu, malgrat el qual, les nostres empreses exporten
mes que mai, l'atur es lleugerament menor aqui, i les inversions

estrangeres plouen preferentment a Catalunya. El nostre es un poble en

qui els capitals tenen confianca. La nostra es una nacio amb prestigi. Si

tingues Estat, simplement aquest solid prestigi es mantindria.perque ja
es alt. Ara: tot s'ha de dir, estern sota la sola de la sabata de Madrid.

Fan i desfan amb impunitat i encuirassats per una Constitucio, I

nosaltres no podem dir Al diable la Constituci6?

He dit que no m'expressaria amb mitges tintes. Com tampoc hi

escriu l'autor delllibre que presentem, Eugeni Casanova, que es ,a

banda de professor universitari, periodista de reportatges llargs, de

documentacio exhaustiva. I aquest cop s'ha dedieat durant anys a

recollir totes les infamies, desqualificacions, campanyes, denostacions,

insults, i mentides que des del govern central, altres autonomies,

partits polities, eminencies (eclesiastiques i tot ), periodistes,

radios.televisions, inteLlectuals ( permeteu-me que hi posi un admiratiu

) si, inteLletuals i tot, han vessat contra el projecte de consulta,
l'autonomia de Catalunya, els mitjans catalans, l'Assemblea de

Catalunya, Omnium Cultural, els partits catalans al servei de
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poble catala, els seus ajuntaments, contra tot el que faci olor de

consulta tendent a la independencia.Aixo des de l'any 2003 al2013.

Casanova aporta centenars d'exemples, d'entrevistes en radios, de

tertulies televisives, d'editorials de diari, de comunieats d'espectadors,
de cartes, twits, e.mails, sms, d'instruccions del Ministeri d'Exteriors

als seus ambaixadors i serveis consulars, desacreditant el proces ,

posant ala pieota els catalans i els seus capdavanters, especialment el
I

President Mas. Acarnissadament, opressivament, aquesta ofensiva anti

proces es va despullant i apareix a sota l'odi ,la incomprensio i la

condemna de tu, de mi, del vei del davant. La condemna de Catalunya,



dels habitants del nostre pais. Inexplicable si no sabessim de la

ignorancia i del tancament mental de molts dels que fan el joe a la

maniobra dels governs centrals, governs que tenen una comprensible

por al triomf del SI en el cas d'una consulta oberta.

Una por explicable perque ,a l'hora de perdre-hi, ells tenen molts

dels numeros .Espanya sense Catalunya, sense la locomotora, es un

tren desenganxat que aniria perdent velocitat i es condemnaria a la

llarga a aturar-se en una via morta. f�)i<.4

D'aqui ve el titol del llibre : Guerra bruta i discurs de la por. Al

proleg, que molt amicalment va instar-me l'autor que li escrivis, em faig
resso del per que d'aquest titol, que es totalment identificable, atesa la

insistencia amb que han exhibit aquestes dues armes ,la guerra bruta i

el discurs de la por des de la Mondoa .

Potser es el moment que parli l'autor, que te tota l'autoritat per

reblar el clau i arrodonir el tema. Gracies per la vostra amable

presencia.


