
L'ORGULL

Josep Vallverdu

Aquest, diuen tots els analistes, sera un any de moviment politic, de canvis,
fins i tot de sobresalts. Ho temem, i veuran com ,passats ben be dos mesos,

encara es parlara del Nou Any. Tothom esta expectant i, en el fons, tots en

preveiem les onades violentes. Tanmateix, la vida es teixida de batzegades.
Deia Josep Pla.que a la vida de tant en tant et cau una propina, pen) que en

general has d'esperar trencacolls. 0, si no n'eren aquestes les paraules
exactes, si el sentit .

En el centre de la vida catalana hi tenim la qiiesti6 sobiranista i, si anem al

llenguatge que feien servir els independentistes de 1935, la qiiesti6
separatista ... Perque ells pronunciaven amb orgull el mot. En definitiva, es

tracta de recuperar la plena llibertat, de que no gaudim des que yam deixar

de ser un estat ,i ja fa segles. Per aconseguir aquesta plena llibertat, de

governar-nos del tot i en tot nosaltres sols ( un altre dels sintagmes de fa

vuitanta anys) ens hem de separar de l'entitat estatal que, despres d' un

proces llarg administrativament ens va reduir a quatre provincies.
Les provincies van caracteritzar la vida al segle XIX i XX. Govern

espanyol central, amb Governadors Civils a cada provincia que estaven

connectats diariament amb el ministre de la Governacio per donar el

"parte" . Els governs centrals van creure fermament en la provincia,
qualitat que enrasava tots els ciutadans de 1 'Espanya unitaria. Per a la
mentalitat centralista, el periode republica, amb els estatuts d' autonomia

per a tres territoris, hauria estat un episodi malaurat i oblidable. La premsa
immediatament posterior a I'entrada de les tropes franquistes a Barcelona

el gener de 1939, repetia incansablement que per fi per als catalans s'havia

acabat el malson del separatisme i de I 'Estatut ,i que gracies a la "Cruzada"

havien recuperat la dignitat de ser ciutadans de provincies espanyoles.
L'espanyolisme unitarista tornava a primer i unic pla. I els cartells deien :

"si eres espahol habla espahol".
Han passat mes de setanta-cinc anys; despres d'un periode autonomic, ha

tornat el sobiranisme, l'aspiraci6 a l'Estat CAtala En aquest any 2015 la

situacio d'enfrontament entre el govern espanyol i les forces

independentistes catalanes aconseguira de ben segur una incandescencia

singular. Possiblement ens toparem amb la necessitat d'un caixa 0 faixa. I



un dels factors decisius de la marxa que ens ha menat en' aquest punt ha
estat l'accio de la societat civil, decidida, desinhibida, no tacada de color

partidista, que s'ha mobilitzat, ha sortit al carrer en tres ocasions de manera

ostentosa, multitudinaria, pacifica i densament orgullosa. El nostre poble
no es perfecte, pen) no vol ser humiliat. I la resposta que politicament ha
donat el govern central, del color que sigui, a la pretensio d'un poble a

mostrar-se davant el mon tal com es, ha estat la befa, la desconsideracio,
l'agravi, -1' insult i el menyspreu. No es estrany que el poble , una part
substancial d'aquest poble, insisteixi una i altra vegada a manifestar-se, a
demanar que el deixin votar, a proc1amar que se sent catala, cosa que des

del centre no els agrada escoltar, els eixorda, els fa nosa a I'ofda. Podem

creure honestament que l'orgull catala continua intacte malgrat totes les

ofensives. "Deu nos do ser catalans,- gent de bona anomenada", repetia
Carner. Aquest orgull, que no ens ha de menar a creure'ns superiors, sino
nomes conscients, el mantenim ii'endurim precisament per guanyar la

llibertat, per no cedir i doblegar-nos a I' afebliment i a la desaparicio. Es un
orgull d'afirmacio, que alguns portem des de menuts a la sang, que d'altres

han descobert mes tard. Es una arma molt positiva en qualificacio, molt
segura en la tactica, enfront les ofensives multiples i enverinades que ens


