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Quan faltaven  pocs dies per a les eleccions catalanes, es 
van aguditzar les amenaces i la intoxicació informativa 
contra la independència de Catalunya, encara que sigui 
aconseguida per mitjans pacífics i democràtics. Moltes 
d’aquestes «informacions» han sortit de membres del 
Govern espanyol, i sembla que només per això ja tinguin 
un aire de veracitat, quan en realitat amaguen la més ab-
soluta incultura; o, pitjor encara, una mala fe sense límits.

El ministre de Justícia ha repetit fins a cansar-se –i fins 
a cansar-nos– que la convocatòria d’un referèndum per a 
la independència era il·legal; curiosament, mai no li hem 
sentit a dir que el glorioso alzamiento nacional, o sigui el cop 
d’estat de Franco ho fos, d’il·legal, i en conseqüència tot el 
que en deriva, fins i tot el Reino de España actual. Però vaja, li 
podríem perdonar, al brillant ministre del ram, la relliscada 
si no fos perquè la història ens ensenya que la majoria dels 
canvis estructurals –per dir-ho com el senyor Mas– també 
ho han estat, d’il·legals. Què es pensa, benvolgut ministre, 
que la Revolució Francesa va ser inspirada per les lleis 
absolutistes borbòniques? No, senyor; va ser el poble qui va 
prendre el poder i va canviar la història. I així tantes altres 
vegades...

La presidenta de Madrid i exministra de Cultura les fotia 
com els burros els pets quan deia que Catalunya fa «tres mil 
anys» (!) que forma part d’Espanya; és a dir, de molt abans 
que s’hagués inventat el concepte i la paraula mateix. Faria 
riure si no fos que un pensa que no és per incultura que ho 
diu, sinó per mala fe. Després que les tropes borbòniques 
varen conquerir Catalunya el 1714, el Consejo de Castilla, o 
sigui el Govern castellà, es va afanyar a redactar el Decreto 
de Nueva Planta per a Catalunya, com havia fet anys abans 
amb els altres territoris sobirans de la confederació catala-
noaragonesa, dita Regne d’Aragó. Aquest decret abolia –il-
legalment i per la força de les armes– totes les mostres de 
sobirania que tenia Catalunya: les Corts, les lleis, l’exèrcit 
català, els pesos i mesures propis, la moneda pròpia, i també 
l’ús públic i oficial de la llengua catalana, i d’això fa tres-
cents anys i no pas tres mil. 

He dit «mala fe» perquè només ens posen d’exemple 
d’independència els casos tràgics que han viscut Europa i 
el món al llarg de la història, però amaguen deliberadament 
els casos de transició absolutament pacífica, o gairebé, cap 
a la independència: Noruega (1905), Islàndia(1944), Eslo-
vàquia (1993) o Eslovènia (2004, amb una breu guerra de 
10 dies i 50 morts), per citar només estats europeus recents 
i pertanyents a la Unió Europea.

Amb tantes bestieses, és lògic que la gent estigui un xic 
confosa i desorientada: Què sóc?: català?, espanyol?, català-
espanyol?, espanyol-català?, Catalunya és una nació?, ho és 
Espanya...? Intentarem posar llum a tanta confusió, amb el 
benentès que cadascú haurà de resoldre personalment els 
seus dubtes.

Abans de la Revolució Francesa, durant el temps del feu-
dalisme i de l’absolutisme, la pàtria eren les terres del senyor. 
Un concepte polític lligat al poder i al concepte de depen-

dència i fidelitat que els vassalls tenien cap al seu senyor. I 
valgui, per exemple, la vida d’un il·lustre empordanès, Ra-
mon Muntaner, de Peralada, cronista i almogàver del segle 
XIII-XIV. Va néixer a Catalunya, va conquerir Grècia, va ser 
governador de Djerba (illa de l’actual Tunísia), es va casar i 
establir a València i va morir a Eivissa; i en tots aquests llocs 
se sentia a la seva pàtria, parlessin com parlessin o visquessin 
com visquessin la gent del territori. Només importava que 
tots aquests llocs eren possessions del seu rei i ell era el seu 
vassall.

La Revolució Francesa, amb les seves màximes de llibertat, 
igualtat i fraternitat, va superar el feudalisme i va igualar els 
homes en valor i dignitat. Calia, doncs, una nova idea de 
pàtria per als nous temps i es va substituir el concepte de 
dependència i fidelitat feudal per un sentiment; pel senti-
ment de considerar-se part d’un individu col·lectiu, amb un 
o més vincles d’unió, entre els quals podríem citar la llen-
gua, la religió, la història, els costums davant les diverses cir-
cumstàncies de la vida (menjar, celebrar les festes, enterrar 
els morts...). Aquest individu col·lectiu, aquest poble, és el 
fonament de les actuals nacions i, en el cas català, s’ha anat 
conformant amb l’aportació del catalanisme polític al llarg 
del període romàntic del segle XIX, la Renaixença, i perfilant 
amb totes les vicissituds polítiques, positives i negatives del 
segle XX.

Els teòrics de la Renaixença, però, hi van afegir la petita 
trampa d’exagerar l’amor a la pàtria i al seu identificador 
principal, la llengua, posant-los al nivell més íntim de la 
persona. Aquesta exageració sentimental va permetre la re-
cuperació de l’autoestima perduda durant el segle XVIII, en 
un període que l’historiador Ferran Soldevila definia com 
«L’esforç per esdevenir província». Podríem posar el símil 
del malalt que necessita atencions especials per a poder-se 
recuperar en comparació a les persones sanes a qui no cal 
contemplar gaire. 

Així, doncs, dins del mateix col·lectiu hi ha diferents ni-
vells d’afecte per la pàtria, des d’aquells que se l’estimen amb 
passió i la contemplen  a l’extrem, fins a aquells que la con-
sideren una nosa per a les seves aspiracions en la vida. Per 
això s’explica que entre els catalans hi hagi persones que es 
considerin pertanyents a pàtries distintes, irreconciliables si 
el sentiment envers cadascuna d’aquestes és molt fort i apas-
sionat; de la mateixa manera que d’altres poden fer com-
patible la pertinença –sense fer trampa– a dues pàtries en 
suposada contradicció, perquè el seu sentiment serà menor 
i no tan exclusivista o fins i tot inexistent. 

Es tracta de tenir el concepte de pàtria en un lloc més o 
menys elevat dintre de l’escala de valors personal. Això no és 
cap bestiesa, fixeu-vos que els qui tenen una pàtria que coin-
cideix amb un estat no estan defensant-la i barallant-se per 
ella constantment, i, si parleu amb ells, és probable que no 
entenguin el nostre apassionament i la nostra bel·ligerància 
per aquest tema. 
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La mare dels ous...

La miranda




