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A les albors de l’edat mitjana s’entaula
una lluita sorda per prendre la regna
del conjunt dels pobles de la plata-
forma ibèrica. És un fenomen que, tard
o d’hora en la història, apareix en totes
les extensions que són mosaic de
pobles i que formen una unitat geo -
gràfica, ni que sigui grosso modo. El
poble que ocupa el centre d’aquesta
extensió, real o fictici, s’alça amb la
pretensió de ser qui ha d’unificar-los,
sota el criteri de la pròpia identitat i
dels propis valors, i sotmetre’ls a l’obe-
diència. Aquest és el germen vertebra-
dor dels estats moderns europeus.
Germen que, com es veu prou clar,
encarna una injustícia de base.

Qui se surt amb la seva, a la penín-
sula Ibèrica, és el poble castellà; no cal
donar-hi tombs. Des de bon comença-
ment, ja de les primeres manifestacions
de la seva llengua – la llengua és el que
més especifica un poble– que se sentí
cridat a esdevenir senyor de tots. El rei
Alfons X, el Savi, es presentà al Concili
de Lió, celebrat en el segle XIII, per tal
de reclamar de l’Església el reconeixe-
ment oficial de la primacia de Castella
sobre la resta dels pobles ibèrics.

Aquests passaven entretinguts fent
guerra als moros o esbravant-se en
campanyes a l’estranger, més aviat suï-
cides. Castella també els feia guerra, als
moros, però s’aferma sobre allò que els
pren i els annexiona sempre que pot,
consolidant-se, establint arreu el seu
poder. Així són absorbits a la seva
esfera regnes com Lleó, Astúries... i
desapareixen llengües, cultures, com
ara la lleonesa, l’asturià, l’aragonès.

El maridatge entre Isabel de Caste-
lla i Ferran d’Aragó serà el conducte,
aprofitat hàbilment per Castella, per a
establir la primacia; tenen un peu din-
tre el regne que volen absorbir. La
corona d’Aragó és forta, el rei té molt
de crèdit i de poder, fins en l’àmbit
europeu, i Castella ho sap. Per tant, cal
inventar una cantarella que es faci
popular i mentalitzi els vassalls, que els
convenci que aquest regne està per
damunt de tot; i així inventen el famós

tanto monta, monta tanto, que és fals.
El fet és que, amb aquell mari-

datge, les coses comencen a anar a
mal borràs per a Catalunya (recels,
maquinacions, gelosia...); Castella no
vol cap regne al seu mateix nivell. El rei
consort, doncs, ha de ser molt cavaller,
i s’adona, ja tard, de com giren de ma -
lament les coses per al seu regne. Ales-
hores es casa, ja gran, amb Germana
de Foix, amb la finalitat de tenir-ne un
fill baró que sigui l’hereu del seu regne
lliure; però el fill morí abans que el
pare. Amb aquesta mort es fa causa
comuna –causa confusa– del seu regne
amb el castellà.

L’obra absorbidora de Castella va
endavant. Havien estat annexats els
regnes de Navarra, de Galícia, de Por-
tugal i de Granada. Pel que fa a Portu-
gal, s’adonà molt aviat del pa que es
llescava en la tan cantada unión i apro-

fità la força per a fer-se lliure i sobirana;
ho féu amb guerra, però ho féu. Ho
féu mentre els catalans també feien
guerra al rei annexionista castellà, Felip
IV, el darrer dels Àustries, si descomp-
tem l’ombra, més aviat fantasmal, de
Carles II. Era la guerra dels Segadors.
Catalunya, però, no tingué prou força.
Cal advertir que Castella, veient que no
podia sotmetre-les totes dues alhora,
deixà anar Portugal i s’abocà tota con-
tra Catalunya. Felip IV es deixava mani-
pular pel seu favorit, el comte-duc d’O-
livares, que li aconsellava que suprimís
la sobirania de Catalunya i els seus
usos i institucions, i d’una manera es -
pe  cial la llengua –sin que se note el
intento, puix que, encara que primi-
tius, intuïen que anaven frontalment
contra els drets humans dels catalans.
Mig segle més tard arriba el Decret de
Nova Planta, i les institucions catala-
nes –la Generalitat–, la sobirania de
la nació catalana, són suprimides de -
fi  nitivament. La supremacia de Caste-
lla és un fet, és mestressa i senyora de
la península –amb l’única espina de
Portugal. Catalunya inicia una negra
decadència, s’ensopeix i es perd en
els embulls de la història de Castella,
de tota manera no tan brillant, i sem-
pre regida per estrangers imposats,
els Borbons.

Dos-cents anys després arriba la
Renaixença. Catalunya, si bé penible-
ment, torna a veure l’estel de la seva
identitat, es troba amb la llengua
encara viva a les mans i vol orientar-
se vers un horitzó d’esperança per tal
de forjar un destí propi. Brutalment,
Franco talla totes les aspiracions i la
sotmet durant quaranta anys a una
decadència molt més negra que l’altra
i que mena –mena avui– a un camí
d’extinció. El dictador militar aplica
radicalment el lema del seu movi-
miento, d’entranya simplement caste-
llana: una nación, una lengua, una
bandera.

Ara el govern de Madrid s’exalta
davant la voluntat de ser de Catalunya;
sí, fins encara avui. S’exalta contra allò
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que la conté, el nacionalisme, que ana-
tematitza i vol considerar un crim, com
a espantall dels ignorants. Però en la
situació actual, què es debat? Es debat
allò de sempre, de segles: l’hegemonia
de Castella. Castella no vol deixar de
tenir la paella pel mànec, de cap
manera. No vol que els altres pobles
ibèrics recuperin llur personalitat,
pugin al seu nivell i esdevinguin lliures.
És una qüestió de castellanisme, i de
castellanisme exacerbat. Si fos Espanya
que realment els interessés, com a cosa
neta, no haurien perseguit de mort les
llengües i les cultures dels altres pobles
ibèrics, ans les haurien conservades
com un patrimoni espanyol. És curiós,
en aquest aspecte, que a un català que
estima Catalunya i que lluita per salvar-
li la llengua, aquí, a casa seva, li diguin
catalanista. I, en canvi, a un castellà
que aquí lluita per suprimir-hi la llen-

gua catalana i imposar-hi la castellana
no li diguin castellanista. Aquest parti-
cular l’han sabut ordir molt bé, els cas-
tellans i els botiflers. Els mals catalans
han fet un mal enorme a Catalunya,
que no podrà ser mai amidat.

Castella, en el País Basc i Catalunya,
hi té un rebost excel·lent al seu servei.
Cada any, diu, se’n va de Catalunya
sola un bilió de pessetes que no hi
torna mai més. I això Castella no ho vol
perdre. Disposa d’un exèrcit formida-
ble per a no perdre-ho, perquè no se
li’n vagin bascos i catalans. Aquest
exèrcit costa diàriament sis mil milions
de pessetes i el paguen majoritària-
ment catalans i bascos; i vindria contra
nosaltres si ens declaràvem lliures.

Doncs, quin ha de ser el poble
hegemònic a la península? Cap. Tots
hem de ser iguals i hem de mantenir
una bona relació ibèrica, sense que

n’hi hagi cap que domini els altres ni
els privi dels drets humans. La falta
d’això és l’última raó del terrorisme
basc, mal que els responsables vulguin
ignorar-ho en la seva alta política i
amagar-ho dels espanyols.

Ara els signes del temps marquen
que els pobles d’Europa han de ser lliu-
res i units en un sol parlament. Di -
guem-ho per enèsima vegada, perquè
no ho volen sentir ni entendre. El Par-
lament europeu ha de protegir la lli-
bertat dels pobles contra els poderosos
i afavorir-ne el progrés. Si no, no hi
haurà Europa. Justícia i pau, però una
pau no pas basada en els exèrcits, sinó
en la veritable justícia a cada poble, per
poderós que sigui qui se li oposi o el
vulgui sufocar.

No em puc estar de citar aquelles
paraules del filòsof madrileny Ortega y
Gasset, en el seu gran opuscle España
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invertebrada: «Castilla ha hecho y ha
deshecho España.» Sí, Castella l’ha
feta tan sols per al seu bé, i l’ha des-
feta tan sols per al seu bé.

Aquest fet secular de Castella, de
reeixir plenament a fer-se senyora i
mestressa de la península –amb l’ú-
nica excepció de Portugal–, ha imprès
caràcter en l’ànim castellà; s’han tro-
bat tan a pler amb la seva pree-

minència sobre els altres pobles que
els sembla que ha de ser així per
necessitat, que ha de ser d’eterna
durada per alguna llei de voluntat
divina. I reaccionen instintivament
contra tot allò que pugui significar
una minva, ni que sigui petita, en el
seu domini. No únicament s’oposen a
perdre’l, sinó que no volen que cap
més poble adquireixi la seva persona-
litat i figuri de cara al món. Per aques -
ta raó refusen que els catalans tin-
guem la nostra selecció nacional de
futbol, per exemple, o que tinguem
veu i vot en les institucions europees.
Aquest recel s’ha consolidat en el
govern espanyol en forma dels noto-
ris centralisme, jacobinisme i totalita-
risme que tant s’esforcen a camuflar
de democràcia. Ho hem dit mil vega-
des: a la península ibèrica hi ha de -
mocràcia espanyola, o castellana, pe -
rò no n’hi ha de basca ni de catalana.
Democràcia és exercir els drets hu -
mans de cada poble, i això no hi és.
L’actual democràcia espanyola és la
dictadura del poble castellà sobre els
altres. Un exponent d’aquesta dicta-
dura és l’amenaça constitucional de
l’exèrcit contra aquell poble que vul-
gui ser lliure, és a dir, separar-se de la
unitat imposada per Castella.

El poble basc i el català han estat
els formidables esculls que Castella ha
trobat en l’obra unificadora i supres-
sora de fets diferencials. En el poble
basc ha trobat un desig de llibertat i
un sentiment de sobirania molt arre-
lat i militant, amb una llengua que
emergeix amb força de les cendres; en

el poble català ha trobat els mateixos
desigs i sentiments  –bé que sabotejats
per molts botiflers i estranys vinguts
de fora–, amb una llengua encara viva
i que malda per no morir. Amb
aquests dos pobles Castella no ha tin-
gut cap més remei, per a sotmetre’ls,
que la guerra, les liquidacions i els
banys de sang –allò del terrorisme
estatal mitjançant el qual han forjat la
unidad española.

Actuar contra la identitat d’aquests
dos pobles –a fi que no li destorbin la
seva obra– és cosa de cada dia; ho
porta escrit al tarannà i és possible que
ho faci sense ni adonar-se’n. Castella
s’ha proposat, de sempre, descastar-
los, aquests dos pobles, i a la llarga
anul·lar-los com a nacions conscients
de si mateixes. Quan Felipe González
era a la presidència, es va saber que
havia celebrat un conciliàbul a Toledo
amb destacats polítics castellans, entre
els quals hi havia Calvo Sotelo, on
determinaren de fomentar la immigra-
ció sobre Catalunya per tal de sufocar
la revifalla arran de la transició –revifa-
lla de la llengua i de la consciència
nacional. Això d’empènyer emigrants
cap aquí ho inicià Franco, amb molt
d’encert, mentre tenia Catalunya lli-
gada de mans i peus; i ho han fet des-
prés i ho fan ara. Ras i curt, la intenció
és descastar Catalunya. 

En aquest context, ¿qui paga i qui
fa circular eslògans com «Benvinguda
la immigració!», «Visca la toleràn-
cia!», «Honor a la solidaritat!», que
són humanament i cristianament
obvis, però que tenen un brut rere-
fons polític i sols són vocalitzats a
Catalunya i al País Basc, contra cata-
lans i bascos ja excessivament deso-
rientats i confusos? La finalitat última
és que, en el cas d’un plebiscit sobre
l’autodeterminació, el vot sigui majo-
ritàriament castellanista, a favor de la
unión; i aleshores tindríem que uns
vinguts de fora, i imposats, decidirien
sobre la sort final de catalans i bascos
–la qual cosa és un crim feixista con-
tra la humanitat.

Aquells eslògans són consignes
llançades amb molta astúcia i que
enganyen la massa, i especialment
quatre desorientats hi cauen com
albats; és el cas de la Feria de Abril,
celebrada a Santa Coloma de Grame-
net (Barcelonès). Aquesta és el cavall
de Troia del govern de Madrid, que
l’articula amb molta destresa i tenaci-
tat, perquè sap que és la gran pene-

tració, la valuosa falca que any rere any
pren més cos i mina més la solidesa de
Catalunya. I encara la Generalitat hi
aboca diners, cobejosa del vot andalús
i tan erràtica pel que fa al projecte net
de sobirania nacional, l’únic que ens
pot salvar. 

I qui diu la Feria de Abril, diu les
processons i romeries de la Virgen de
la Paloma i de la Virgen del Rocío. Què

hi fan aquestes importacions, aques-
tes imposicions, a Catalunya? Un lloc
per a cada cosa i cada cosa al seu lloc!
Però això és el que precisament vol el
govern espanyol: fer barrija-barreja,
confondre, corrompre, embrutar l’èt-
nia dels catalans, saquejar-los l’ànima.
I el pitjor del cas és que els catalans,
tan babaus, ni se n’adonen i s’hi mos-
tren tan contents. És clar, és impru-
dent delatar aquestes coses, perquè
els panxacontents, els qui hi fan mol-
tes pessetes i les víctimes de la deso-
rientació no les volen ni sentir dir. Així
ja anem bé, España va bien; no men-
cioneu aquestes coses, no destorbeu,
perquè, si no, ens faran la guerra. El
fet que ens vagin enviant moros i sub-
saharians, fins que en vessi la Plaça de
Catalunya, s’ajunta a tot plegat com a
ultratge a Catalunya, s’ajunta a l’ul-
tratge d’aquelles celebracions dintre
casa nostra; i que aquest ultratge no
arribi a la pell de molts catalans vol dir
menfotisme, autoodi; en una paraula,
degradació.

Però no s’hi val a donar tota la
culpa als de fora. El poble català jove
els fa un joc esplèndid amb la manca
de naixements. No saben fer nens. Els
catalans sempre hem estat pioners a
encaixar allò que més aviat pot per-
dre’ns. En aquesta conjuntura tan crí-
tica, ara que Catalunya necessita
tants catalans, el jovent català es
nega a donar-li fills. Mals profunds,
que ens porten al desastre, i tothom
tan feliç.

Fins i tot les altes institucions, tan
felices.u
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En moments de
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