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Gravitant per l’espai exterior
pels segles dels segles (Amén)
Andreu Salom i Mir

E

ls estats plurinacionals, en situacions de debilitat estructural,
intenten regular els seus mecanismes d’actuació, en el temps i en l’espai, en funció de les possibilitats plausibles de què disposen per a refermar la
seva situació d’hegemonia i de domini.
A l’Estat espanyol, en temps pretèrits,
no gaire llunyans per cert, les disfuncions de caire autoritari del Poder anaven marcades per l’actuació desfermada
de la violència imposada per la raó de
la força, per motiu d’una uniformització
genocida. La poca convicció del desfermat propòsit ha fet que, temps a venir, el
projecte entràs en un col·lapse progressiu, provocat tant per la mateixa consumpció de l’estat central com per les
ànsies de llibertat i de desenvolupament
natural de les nacions o pobles.

Verament, no ha existit mai un
projecte vàlid i engrescador entorn
d’això que en diuen Espanya, que sols
ha admès la genuflexió i la submissió
com a comportament caracterològic.
Això ha comportat l’exaltació del cop
de maça, dels privilegis, dels segrestos de les llibertats, de les dictadures, de la persecució de les veus dissidents... S’entén, doncs, que Espanya
sigui l’únic país d’Europa on els feixistes amb pedigrí titllen els demòcrates
de nazis. No és d’estranyar que, en el
seu moment, l’erudit valencià Gregori
Maians, en el segle xviii, escrigués
que «los castellanos quieren quitarnos aún la memoria de nuestra antigua libertad: gente enemiga de todo
género humano».

Catalunya farà el seu propi camí,
això és indubtable. El mateix Voltaire ho deixà dit: «Catalunya pot
prescindi r de l’un ivers sencer i
els seus veïns no poden prescindir
d’ella.» És per això que declaracions
com les del ministre d’Afers Exteriors espanyol, un tal Margallo, en
el sentit que, en cas d’independència, Catalunya «gravitarà per l’espai exterior pels segles dels segles»
(amén), demostren la impotència i la
manca absoluta d’arguments de qui
les fa. La dita afirmació es desfà, ella
sola, com un terròs de sucre. Ens ho
recorda el Mahatma Gandhi: «Primer
t’ignoren, després se’n riuen, després
t’ataquen i, finalment, guanyes.» Per
aquí va la cosa. ◆
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