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Filibusterisme historicista 
i complicitat colonialista
Andreu Salom i Mir

Ja m’he referit, en altres avinenteses, a 
l’esforç libèrrim que solen fer alguns 
suposats historiadors autòctons per 

a aplicar, debades, llurs tesis particu-
lars sobre les relacions històriques entre 
Espanya i Catalunya, molt especialment 
des del moment en què la segona nació 
perd les seves llibertats i la seva inde-
pendència en mans de la primera (amb 
el nom encara de Castella), en connivèn-
cia i amb l’actuació decisiva de la pode-
rosa França. Val a dir que no és quelcom 
estrany que tal fet (aquell esforç libèr-
rim...) s’esdevingui en països conquerits, 
ocupats i colonitzats com el nostre, car 
són símptomes freqüents inherents al 
dret de conquesta i als intents d’assimi-
lació que els vencedors sempre porten a 
terme envers els perdedors.

Heus ací, doncs, que el tipus de gent 
il·lustrada suara esmentada intenta jugar 
al màxim possibilista, en un joc de cal-
culada ambigüitat aparent, la carta d’ad-
hesió al bàndol victoriós. Cal dir, però, 
que llurs esforços no es veuen gairebé 
mai recompensats, per tal com els pro-
pis no han picat l’esquer, com aquells 
qui s’agraden de la lletja, ni els fan 
gaire cas en l’assentiment que, inútil-
ment, pretenen obtenir. Menystinguts 
pel gruix d’historiadors del país, fan 

mans i mànigues per intentar semblar 
uns erudits rigorosos, però tanmateix 
llur capficament esdevé inútil, tant en 
l’abast de llurs treballs com en el rigor 
expositiu d’aquests.

El senyor Onofre Vaquer és un repre-
sentant genuí de la línia explicitada. 
Recentment, en un mitjà de comunica-
ció local, ha tornat posar en entredit la 
interpretació de la Guerra de Successió 
en clau catalana (no li he sentit dir mai 
res de la versió espanyola, lògicament), 
així com també, tal com era d’esperar, 
dels mites catalans del 1714. És clar, 
els perdedors no poden tenir mites, ni 
herois... ni tan sols història pròpia; els 
vencedors sí, naturalment. Per alguna 
cosa aquests darrers han guanyat la 
guerra i han disposat de tots els mitjans 
possibles per a reinterpretar la histò-
ria al seu gust i devoció. I aquesta ha 
d’ésser la història coneguda, la que cal 
difondre, la que ha de conèixer tothom 
i la que s’ha d’ensenyar a les escoles i 
instituts. Fet i fet, un dels grans objec-
tius dels guanyadors és fer creure sem-
pre que els altres, els que han perdut, 
no tenen història, o que és insignificant, 
i no paga la pena l’esforç d’ensenyar-la 
i divulgar-la. Com canta Raimon, «ja fa 
molts anys que ens amaguen la història, 

i ens diuen que no en tenim, la nostra 
és la d’ells».

Igualment, l’esmentat senyor s’afa-
nya a disculpar un altre cop —és una 
de les seves curolles, sembla— l’estat 
centralista i colonitzador espanyol: «la 
majoria de casos de corrupció a l’Estat 
espanyol s’han donat a comunitats autò-
nomes, no a l’administració estatal», diu. 
La realitat, però, és molt diferent. Aquest 
estat està podrit de corrupció de dalt a 
baix. La gran majoria de casos d’aquest 
model de perversió parteixen de Madrid 
i es van ramificant per les autonomies. 
Aquesta corrupció espanyola generalit-
zada, juntament amb l’eterna espoliació 
fiscal, és una de les causes de l’incre-
ment espectacular de l’independentisme 
al Principat de Catalunya, a la qual cosa 
han ajudat molt les polítiques anticatala-
nes dels governs del PP. Per això mateix, 
senyor Vaquer, és absurd que divulgueu 
la mentida repetida mil vegades que 
Catalunya no se’n sortirà econòmica-
ment com a estat independent. Ni cal 
que repetiu l’advertiment que fa el poder 
central sobre la sortida de la Unió Euro-
pea, la deslocalització d’empreses, etc. 
És la campanya de la por de sempre. No 
és menester que us hi esforceu, doncs; 
tanmateix no us en sortireu. u
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