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Punt de Vista El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

quests dies el Tribunal Constitu-
cional (TC) debat si invalida la

declaració de sobirania que va votar
el Parlament de Catalunya el gener
del 2013. Malgrat que els mitjans en
fan un seguiment i fan càbales sobre
la decisió final, el cert és que a la ma-
joria de catalans, inclosos llurs re-
presentants polítics, la resolució del
TC els importa ben poc. És aquest
un símptoma més d’una situació que
s’ha gestat a partir, precisament, de
la mutilació que aquest mateix tribu-
nal va aplicar a l’Estatut del 2006. La
desconnexió mental amb Espanya és
un fet consumat i crec que ja és im-
possible fer marxa enrere. Compro-
vo que molta gent no té cap animad-
versió envers l’Estat espanyol ni, en-
cara menys, envers els espanyols;

senzillament no té cap interès a sa-
ber què pensen sobre el procés so-
biranista català perquè la seva opi-
nió és vista com irrellevant.

La percepció és que l’èxit
d’aquest procés dependrà única-
ment de nosaltres. El canvi de xip
mental ja s’ha fet i molta gent ja
s’ha independitzat d’Espanya.
Aquesta desconnexió no només és
política, sinó també humana. La ge-
neració anterior a la meva es carac-
teritzava, almenys en el meu entorn
familiar i social, pel fet de tenir for-
ça amics i parents en d’altres terri-
toris de l’Estat. El servei militar, les
oposicions centralitzades, l’absèn-
cia d’una administració autonòmi-
ca, la menor oferta universitària o
els matrimonis mixtos estan en
l’origen d’aquesta situació. Avui la
meva generació té menys llaços
personals amb gent de la resta de
l’Estat perquè Catalunya dóna res-
posta a totes les necessitats. Ja no
cal desplaçar-se i els espanyols vé-
nen menys a Catalunya perquè els
seus territoris també els ofereixen
més possibilitats. Les dues socie-
tats s’allunyen sense traumes i la
desconnexió esdevé inevitable.
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El canvi de xip mental ja
s’ha fet i molta gent ja
s’ha independitzat
d’Espanya

n ocasió de la
reedició del
llibre Els
darrers dies

de la Catalunya re-
publicana, d’Antoni
Rovira i Virgili, fa un
parell de diumenges,
amb un grup
d’amics, vam arri-
bar-nos fins al Mu-
seu de l’Exili de la
Jonquera i el mas
Perxés d’Agulla-
na. Anar llegint
Els darrers dies…
és adonar-se de
com de justes van
ser aquestes pa-
raules escrites per
Joaquim Molas:
“Constitueix un
testimoni dramà-
tic, minuciós de
l’èxode republicà
dels primers me-
sos del 1939. El jo
narrador, com per-
dut, es dilueix dins
una multitud, con-
fusa i nerviosa, que
va i ve, a la deriva,
d’un costat a l’altre,
dominada per la por,
els rumors i l’egoisme. El testi-
moni, però, d’un realisme aspre i tallant
pren volada, d’una banda, gràcies a les re-
flexions, més que sobre la guerra, sobre el
destí d’un país derrotat que, malgrat tot,
vol mantenir la fe. I, de l’altra, a les cons-
tants escapades cap a la descripció de per-
sonatges. O de paisatges. I més: cap a la
poesia nua i pelada”.

EL DESTÍ D’UN PAÍS DERROTAT. Aquí és on
Rovira excel·leix. Al matí de la primera nit
de l’èxode, just sortir de la seva casa d’Hor-
ta, arribats a la Conreria, Rovira pateix un
angor patriae on desgrana un reguitzell de
pensaments sobre la pàtria caiguda.
“Aquesta vegada el cop no és solament mili-
tar, polític i administratiu. No va contra la
clofolla de l’organització legal, sinó contra
l’esperit, la idea, la cultura, la força i la vida
de Catalunya. Es vol destruir, no sols l’edifi-
ci polític, ans encara, l’ànima nacional. El
cop va contra la Catalunya-nació, contra la
civilització catalana.” Tot el llibre és esquit-
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xat d’aquest profund sentiment de pèrdua.
És trasbalsador. Rovira narra en primera
persona allò que veu, allò que sent. Un relat
sovint cru, dur, antisentimental. Passa el
mirall a un món que s’enfonsa: els darrers
sospirs de llibertat d’un poble.

ABANS DE DINAR VAM VISITAR la seva tom-
ba. És al Pertús, el punt geogràfic més a
prop del costat sud de la ratlla que separa
un mateix país. La seva filla, Teresa, un dia

va explicar-me per què no havien volgut re-
patriar les seves despulles: “Els pares van
ser dos dels milers d’exiliats que van morir
fora del Principat. El seu lloc és allà.” La
tomba és a tocar de l’entrada del petit ce-
mentiri. En català, s’hi pot llegir: “Antoni
Rovira i Virgili. Escriptor i president del
Parlament de Catalunya”. Magnífica sín-
tesi. La seva obra, valorada des d’un punt
de vista d’assagista polític i historiador,

potser no ho és prou com a
narrador. Rovira va ser, per
damunt de tot, un periodis-
ta, un narrador d’una prosa
perfecta, noucentista, orde-
nada. Llegir-lo és com llegir
en llatí. Però també és en-
certada la qualificació de
“president del Parlament”.
L’afusellament de Compa-
nys va provocar tota una
cadena “successòria”: Irla,
president del Parlament,
passà a presidir la Gene-
ralitat; Rovira, vicepresi-
dent, la presidència del
Parlament, i Serra i Mo-
ret, la vicepresidència.
D’aquí la vella polèmica
de l’elecció de Tarrade-
llas, ja que en morir Rovi-
ra, Serra i Moret podia
considerar-se’n el nou
president i aleshores,
amb la dimissió d’Irla, el
qui legítimament podria
haver-lo succeït era ell.

JUST A L’INSTANT de visi-
tar la tomba es va posar a
ploure. Feia fred. La Lau-
ra va llegir el Jurament de
l’exiliat, mots amb els
quals es clou Els darrers
dies…: “Enmig del present

desolat i tràgic, poso la me-
va esperança en els dies que vindran, en
el dret que triomfarà, en les llibertats que
es restabliran, en la llengua que persisti-
rà. No em descoratjo, no renuncio, no de-
serto. I somnio en la més gran Catalunya,
la més gran pel territori, la més gran per
la llibertat, la més gran per la civilització.
De la màxima dissort sortirà el definitiu
redreçament de la nostra història, si els
catalans sabem aprofitar les duríssimes
lliçons que hem rebut. Treballar en tot
allò que jo pugui, perquè ressorgeixi
–més sòlida, més pròspera i més noble
encara que abans– la pàtria caiguda.
Aquest és, mentre el tren en marxa
m’allunya de Perpinyà, el meu jurament
de català nacional. Que tots els catalans
exiliats facin i compleixin el mateix jura-
ment i vindrà el dia que podrem alçar da-
munt la recobrada terra de Catalunya les
nostres veus, la nostra bandera i el nos-
tre ideal.” Jo encara no entenc com en el
nostre país no hi ha un dia de memòria
nacional de record de l’exili.
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