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La llibertat d’un patriota veritable 

David Casellas

E l patriota català Feliu Matamala 
ha deixat d’estar esclavitzat per 
l’Estat espanyol i ha aconseguit 

la plena llibertat. A l’edat de noranta-set 
anys ha finit la seva lluita sense treva ni 
descans per aconseguir la somiada inde-
pendència de Catalunya. Encara que no 
hagi pogut veure el seu somni fet rea-
litat, sempre ens acompanyarà amb el 
seu exemple i entusiasme en una lluita 
que algun dia donarà els seus fruits; pot 
estar segur que, tots els qui l’hem cone-
gut, amb el coratge i energia que ens ha 
encomanat, continuarem la seva tasca 
fins a la victòria final.

Quin gironí no havia vist alguna 
vegada el senyor Feliu repartint adhe-
sius o recollint signatures a la Rambla 
de Girona? Qui no havia anat a comprar 
a la llibreria Les Voltes? Quin català, 
quan visitava Girona, no s’havia quedat 
encantat davant un oasi de catalanitat al 
bell mig del cor de la ciutat? Quin gironí 
no havia quedat de trobar-se amb algú 
a Les Voltes o havia dit que li deixessin 
un encàrrec o un paquet allà?

Sens dubte, la llibreria Les Voltes 
tenia un encant especial, que ultrapas-

sava amb escreix la funció d’una llibre-
ria: era un lloc de trobada, de reunió, 
de recollida de signatures, de propa-

ganda d’actes, de venda 
de tiquets... Quantes rei-
vindicacions i quantes 
manifestacions han vist 
aconseguits, almenys 
parcialment, els seus 
objectius gràcies a Les 
Voltes!

I el camí d’en Feliu 
per a arribar fins aquí, 
no ha estat fàcil. Ha vis-
cut èpoques molt difícils. 
Durant la guerra civil va 
veure’s obligat a fugir del 
seu país i a entrar a l’Es-
panya ocupada; durant la 
postguerra va haver d’al-
ternar els estudis amb la 
feina, mentre participava 
en reunions i tertúlies 
clandestines; més tard es 
va veure empès a admi-
nistrar un establiment 

que durant uns anys només tenia pèr-
dues... Únicament la seva empenta i la 
seva tossuderia han aconseguit que Les 
Voltes arribés fins avui dia.  

Però ara en Feliu ja no hi és! Qui 
n’agafarà el relleu? Qui continuarà 
enganxant els adhesius de «En català 
si us plau» en tots els rètols dels comer-
ços que continuen incomplint la llei de 
Política Lingüística? Qui centralitzarà 
les campanyes de recollida de signa-
tures? Qui farà els carnets d’identitat 
catalana? Qui vendrà les estelades i les 
senyeres per posar als balcons? Qui 
potenciarà els llibres i revistes escrits 
en llengua catalana? Qui continuarà al 
capdavant de la llibreria?

Aquests i altres interrogants no hau-
rien d’existir si tots els qui l’hem cone-
gut seguíssim el seu mestratge exemplar. 
Ell sempre es queixava que no veia gaire 
jovent disposat a lluitar per defensar la 
llengua i el país. Demostrem-li que això 
no és cert, que la seva lluita no ha estat 
en va i que som molts els qui continua-
rem al peu del canó. u
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