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ultura. L’Estat espanyol és in-
compatible amb el respecte a la
diversitat: nacional, cultural, lin-
güística, simbòlica, religiosa...

Mai no ha assumit la cultura catalana
com a pròpia, com a part del seu patrimo-
ni, sinó que, començant per l’idioma, els
fa nosa i els crea rebuig. En lloc de reco-
nèixer-se també en el català, promoure’l
arreu i exhibir-lo amb orgull, el perse-
gueix subtilment o sense complexos, el
menysté, l’ignora i el minoritza tant com
pot. El català fóra oficial a la UE si Espa-
nya, en ingressar-hi, hagués aportat
aquest idioma com a propi, com va fer
amb el castellà. La persecució del català
és feta de Madrid estant, amb el ministre
Wert com a cap de croada, i des dels tribu-
nals, atacant un model d’immersió sense
diferències entre l’alumnat per motiu de
llengua. Fora del Principat, l’ofensiva
contra l’idioma arriba a límits d’obsessió
patològica, començant per negar-ne la
identitat filològica i desvinculant total-
ment Catalunya de la resta de Països Ca-
talans. A València, desautoritzant l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua i, a les Ba-
lears, prohibint les quatre barres o inven-
tant-se un estrambòtic trilingüisme es-
colar per a l’eradicació del català a l’esco-
la. Hi ha molts catalans, doncs, conven-
çuts que la independència és l’únic ins-
trument capaç de garantir-ne el futur i la
normalitat, sense sofrences.

BENESTAR. L’estructura econòmica cata-

C lana està basada en una tradició indus-
trial i en una munió d’empreses petites i
mitjanes, arreu del territori. És una eco-
nomia dinàmica, oberta i exportadora,
perjudicada per la imatge exterior d’Es-
panya, amb greus deficiències en l’àmbit
d’infraestructures, amb dificultats de
connexió ferroviària des dels ports a la
xarxa europea i entre el Principat i el País
Valencià, atès el caràcter radial dels
transports i les comunicacions, pensa-
des tan sols per a anar i venir de Madrid.
D’altra banda, un dèficit fiscal escanda-
lós, camuflat amb la disfressa de “solida-
ritat”, impedeix de fer front a necessitats
bàsiques de benestar dels ciutadans, que,
paradoxalment, són satisfetes en territo-
ris beneficiats de l’esforç fiscal català que,
a cops, es permeten el luxe d’abaixar im-

postos o mantenir plans d’ocupació sen-
se treballar. Ni la necessària inversió pú-
blica en recerca, ni el suport a la innova-
ció, ni la igualtat d’oportunitats, ni unes
condicions bàsiques de qualitat de vida
material, amb atenció especial als sec-
tors socials més necessitats de mesures
concretes, no seran possibles sense la in-
dependència, instrument de progrés per
a fixar les prioritats nacionals, defensar-
ne els interessos i gestionar els recursos
propis.

DEMOCRÀCIA. Cap dels quatre estatuts
d’autonomia promoguts per Catalunya,
en un segle, no han estat mai acceptats
per Espanya. La Constitució Espanyola
no és una porta oberta a la millora demo-
cràtica permanent, sinó un obstacle in-
salvable per a l’expressió dels drets indi-
viduals dels ciutadans i col·lectius dels
pobles. La majoria política espanyola im-
pedeix sempre, numèricament, l’obten-
ció dels objectius que Catalunya es propo-
sa. A qualsevol iniciativa d’avenç en l’au-
togovern, la resposta espanyola és sem-
pre negativa i rebutja el diàleg i la nego-
ciació. No resta altra sortida civilitzada
que expressar a les urnes, en referèn-
dum, la voluntat dels catalans per a deci-
dir el seu futur amb llibertat, sense de-
pendències. A un sistema polític arro-
gant, de mala qualitat i baixa intensitat,
amb un índex elevat de corrupció, cal
oposar-hi una democràcia activa i de pri-
mer nivell. Només per l’exercici de la de-
mocràcia la nació catalana podrà tenir
un futur de plenitud en tots els àmbits.
Cultura, benestar i democràcia són,
doncs, tres raons que acaben constituint
una sola causa nacional i cívica, en un
país de vocació inclusiva: llibertat, sobi-
rania i independència.

3 raons, 1 causa
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  menys que sàpigues alemany, per
llegir la novel·la autobiogràfica de l’es-

criptor underground Jörg Fauser (1944-
1987) s’ha de saber català, ja que Matèria
primera (La Breu Edicions, 2013) no exis-
teix en espanyol (ni tampoc en anglès). El
llibre pertany a la que es podria dir la litera-
tura del mam, atès que el protagonista
–tot fugint del foc de l’opi– cau a les bra-
ses de l’aiguardent al llarg de 300 pàgines
que oscil·len entre l’impressionisme deli-
rant de Kerouac i la ironia estoica de Bu-
kowski (el qual, per cert, admirava Fauser,
a qui anomenava Budells de Ferro a causa
de la capacitat de l’autor frankfurtià per
consumir quantitats fenomenals de licor).
En llegir Fauser, em va venir al cap el nom-

bre considerable d’escriptors consagrats
que s’estimaven més no beure amb mode-
ració. Només als Estats Units, la llista és
extensa: Parker, Fitzgerald (la cara del
qual, segons Hemingway, de tant en tant
es tornava “del color de cera d’espelma”),
el mateix Hemingway, Cheever, Capote,
Kerouac, Brautigan (el qual, segons Bur-
roughs, havia de caminar de quatre grapes
per arribar a la barra del seu hotel de l’as-
censor estant)... La Gran Bretanya també
té un reguitzell d’embriacs literàriament
imprescindibles: Dylan Thomas, Lowry,
Amis... I a Catalunya, alguns dels grans es-
criptors del segle XX no eren pas del tot
abstemis: Vinyoli, Pla, Ferrater... Un infor-
me nord-americà del 1999 assevera que si
tants escriptors beuen és perquè es veuen
com uns iconoclastes aïllats de la societat,
més vulnerables que el proïsme als dalta-
baixos de la vida. Vés a saber. El que sí que
és segur és que l’alcohol podia afectar-los
la salut. Dylan Thomas va morir als 39
anys; Fitzgerald, als 44; Lowry i Kerouac,
als 47... I Fauser? Havent acabat de cele-
brar el seu 43è aniversari, el va atropellar
un camió mentre travessava una autovia
muniquesa. És ben possible que Fauser
anés begut; potser com el mateix camio-
ner, sense que això signifiqués, inevitable-
ment, que aquest també fos escriptor.
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