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La sobirania, tema antiquat?
Pere Ortís

No fa gaire que el  ministre José 
Blanco assegurava que el tema de 
la independència de Catalunya és 

una proposta passada de moda, cosa que 
tan sols era practicada en l’antigor. Ho 
hem sentit dir alguna altra vegada. És bo 
que el nyap es produeixi de tant en tant 
perquè, ensems que els benemèrits es 
delaten, dóna peu a elaborar una rèplica 
per a poder utilitzar-la sempre que rebroti 
el sofisma —que rebrotarà com més acti-
vitat vegin de part nostra.

-
gorio Peces Barba, comentava que una 
de les eines que utilitza el rival contra 
una causa que voldria fondre és ridicu-
litzar-la. Compte, que tots tenim un fort 
sentit del ridícul i no volem fer-nos riota 

humana, ridiculitza i venceràs. La delació 

i Jack Forrestal respecte a la penetració 
jueva en el govern dels Estats Units, els 
jueus la ridiculitzaren i la batejaren amb 
el nom de «caça de bruixes». És un recurs 
que sol tenir molta efectivitat. Tanta, que 
el món lliure d’aquella se’n féu ressò i  ho 
conceptuà sota el pretès ridícul.

Algú diu, doncs, que l’anhel de sobi-
rania és antiquat. Per què ha de ser anti-
quat? Allò que és antiquat és el domini de 
pobles, la colonització en ple segle xxi, 
espoliar les nacions en benefici propi en 

ple segle xxi. És antiquat allò de desco-
nèixer els drets humans dels qui no tenen 
armes i que, a desgrat d’això, volen ser 
lliures. L’afirmació del ministre, a més a 
més de la por manifesta envers el fet que 
prefigura, obeeix al secret substrat aquell 
de pensar: «Jo sóc fort, es volen sepa-
rar de mi, jo tinc armes i ells no, tinc un 
gran exèrcit, sóc poderós i els puc escla-
far, és risible que vulguin separar-se de 
mi, tan fort que sóc i l’esbatussada que els 
espera. És, tanmateix, ridícul.»

Però, a veure: ¿són antiquades Bèl-
gica, Holanda, Luxemburg, Dinamarca, 
Suècia i Noruega, que són nacions sobi-
ranes, lliures, petites, però molt alegres 
de ser lliures i actives en llur sobirania? 
Algunes d’aquestes repúbliques comp-
ten entre les que gaudeixen de més alt 
nivell de vida en el món. ¿Són antiquades 
Croàcia, Eslovènia, Txèquia. Eslovàquia, 

Bielorússia i les tres repúbliques bàlti-
ques, totes les quals acaben d’adquirir la 
plena sobirania ara, en temps moderns, 
i n’estan que no hi veuen de satisfetes? 
Allò que és antiquat i passat de moda és 
el vostre imperialisme, senyor ministre, 

molt honorable i digne dels pobles aquest 
ideal de ser sobirans en el món d’avui. 
Un ideal, un moviment que sàpiguen 
llegir els signes del temps, i obeir-los, 

i complir-los a casa teva és la visió més 
clara del món actual, la més òbvia i la de 
més urgent modernitat que hom pugui 
encaixar. I aquell poble que bada i deixa 
el tren és el més alienat, el més antiquat, 
ruc i ancorat en la seva desgràcia, que és 
la manca de dignitat.

Amb tot, és bo de tenir el sentit del 
ridícul. Ens pot salvar de cometre atza-
gaiades que després ens poden aver-
gonyir. Però fóra indegut arronsar-nos 
respecte a l’empresa d’allò que és gran 
perquè ens vinguin amb el sofisma del 
ridícul. Aleshores és el moment de dela-
tar-lo, el ridícul, i de rebitllar-lo a la cara 
de qui ens ve amb pampallugues dibui-
xades al seu cap pel turment que passa 
perquè els altres se li escapen del radi.

Allò que sí que és antiquat és el con-
cepte històric, borbònico-militar de l’Es-
panya monolítica on tots els ciutadans 
han de portar l’uniforme castellà. Se’l 
posarà aquell que el vulgui. També és 
antiquat de tenir un exèrcit innecessari 
que té un pressupost de set milions dia-
ris d’euros, un exèrcit que només es té 
perquè bascos i catalans no se separin. 
Aquests exèrcits ja no es porten, avui, la 
gent ja no els vol, i força menys en temps 
de retallades que ens prenen allò més 
elemental per a viure, quan en armament 
i en soldats hi gasten picossades antiqua-
des. I és, francament, ridícul. u
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