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quest refregit de la dita castella-
na los catalanes de las piedras
sacan panes se’m va fer present
en passar per damunt dels lí-

mits de les comarques de la Conca de Bar-
berà i l’Urgell. Gent jove d’aquestes comar-
ques que han ofert als seus pobles, Blanca-
fort, Rocallaura, Vallbona de les Monges,
Sarral i Tàrrega per fer-ho curt, propostes
econòmiques basades en la gastronomia,
en la vinya, el turisme, en el medi natural.
En un ecologisme de veritat, sentit i viscut
en el propi terreny, no en un urbanita nos-
tàlgic d’una ecologia que mira de lluny. A
Blancafort hi ha la punta de llança d’una
sèrie de restaurants que junt amb els que
tenen a Barcelona, Tàrrega o Montblanc
ofereixen un nivell culinari del més elevat,
amb una relació qualitat preu que sor-
prèn. Darrere els acords amb la gent page-
sa dels pobles per oferir productes de pro-
ximitat i una filosofia d’equilibri entre qui
sempre hi ha viscut, generació darrere ge-
neració, i aquells que viuen i veuen que les
distàncies són cada cop més petites per
qui vol equilibrar vida pròpia i voràgine
cosmopolita. No seria possible sense la
convivència entre tots, això vol dir nego-
ciar amb ajuntaments i consells comar-
cals, moviments veïnals i Diputacions de
Lleida i Tarragona, però sempre amb un
objectiu. Poder viure on hom ha nascut o
ha triat de viure. No s’ha complert la profe-
cia apocalíptica d’una absència de joves als
pobles, hi ha per part de molts d’ells la vo-
luntat d’assegurar-ne la continuïtat. S’ha

A de lligar tradició i modernitat. És el que
fan, però a escala comarcal i nacional.

EL RESTAURANT L’ARRAVALÓ de Blanca-
fort fa a la catalana la cuina més interna-
cional que hom pugui sospitar, té més de
160 pagesos i ramaders proveïdors. Rep
gent que va i ve de Tolosa o Perpinyà, la Vall
d’Aran, Lleida, Tarragona, Barcelona, Ma-
drid o Bilbao; s’hi desplaça no solament
per ells, que també, sinó per la xarxa de ca-
ses de turisme local que permeten viure el
món rural, rutes de turisme cultural, com
el Cister, o bé un festival de jam session ca-
da dijous al vespre que reforça la presència
i multitud de gent que viu, veu i encomana
la idea que fora de les ciutats també hi ha
vida. I molta. Cultural i contracultural, al-
ternativa i tradicional, local i universal.
Gent d’un país que vol viure lliure, que en
una Catalunya independent sap que
l’equilibri territorial seria cada cop més i
més real amb les inversions que cal. Això
és, ferma visibilitat de la seva existència en

els mitjans, comunicacions, aposta ferma
pel rerepaís, infraestructures d’aigua
d’acord amb el preu ajustat a les possibili-
tats de la gent. I cultura. Àmplia i extensa,
sòlida, que arribi a la gent.

NO POT SER QUE ENCARA hi hagi  qui cre-
gui que l’ortodòxia de l’imaginari col·lectiu
català sigui només el nord, la Costa Brava,
Girona, el Pirineu i Barcelona. No és hete-
rodòxia el referent i l’imaginari col·lectiu
centrat en les Terres de Ponent, en Tarra-
gona i Reus i les comarques del sud i de
l’Ebre. El país és tot, i el món cultural cata-
là encara més ampli, estenent-se cap al
sud i pel mar malgrat la persecució del PP
que mata el bon sentiment que hi pugui
haver a Espanya, amb la complicitat ver-
gonyant del PSOE, tot sigui dit.

EL REPOBLAMENT de la  Catalunya Nova a
partir de la conquesta del s. XII a les terres
dominades pels musulmans es va fer amb
gent procedent del Bages, d’Osona, de la
Selva, del Gironès, dels Vallès, del Solso-
nès, de l’Alt Urgell, dels Pallars i del Ripo-
llès. I amb occitans, aragonesos, genove-
sos, anglesos, flamencs i normands. Cal
moure’s al llarg i ample del país. Si hi ha
gent que dubta pel dret a decidir és perquè
mai no ha viscut, palpat o mirat d’igual a
igual la dita Catalunya profunda. Un terri-
tori que sempre hi és quan fa falta, lleial a la
llengua i cultura, al treball i nodridor cons-
tant de força, d’homes i dones, de joves i
nens a tot el conjunt de Catalunya.
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ra que fa mesos que s’especula sobre
com anirà el procés sobiranista, pot-

ser no seria sobrer recordar un llibre ob-
viat quan va aparèixer el 2010 però que,
llegit avui dia, resulta ser una anticipació
fictícia més que interessant de moltes co-
ses que estan passant ara mateix i d’al-
tres que podrien passar ben aviat. Es trac-
ta de la novel·la A reveure, Espanya (Edi-
cions Albí), del poeta, novel·lista i drama-
turg Jordi Cussà (Premi Leandre Colo-
mer, Premi Fité i Rossell, Premi Lector de
l’Odissea, Premi a la Cultura 2012). L’ar-
gument: 20 anys després de la indepen-
dència (que Cussà vaticina que arribarà el
2018) alguns dels artífexs d’aquesta es re-
uneixen en una masia per celebrar-ho, tot

recordant com el procés havia fet esquer-
dar els partits tradicionals: un díscol del
PSC havia creat un Bloc de Socialistes
Sobiranistes; els membres d’Iniciativa
que ja no creien en una solució confede-
ral havien format el PSIC (Plataforma So-
cialista Independentista de Catalunya); i
Convergència s’havia separat d’Unió per
aliar-se amb Esquerra, mentre que el
PPC s’havia esmicolat i la CUP s’havia
vist debilitada per una escissió llibertària
(la Coordinadora per a la República Auto-
gestionària de Catalunya [CRAC]).

Cussà no preveu pas l’auge de l’ANC,
però sí que fa que la primera presidenta
del Principat independent sigui una no-
professional de la política que havia mili-
tat alguna vegada a ERC (com la Forcadell
mateixa). A la novel·la, el referèndum no
pot tenir lloc per diverses causes i per tant
es fa una DUI amb el suport de sotamà
d’Escòcia, Quebec, Flamènquia (el Flan-
des escindit) i, curiosament, França. A
més a més, la Catalunya independent de
Cussà és tan pròspera com igualitària: els
immigrants actuals ja hi són catalans de
ple dret i les dones manen tant o més que
els homes. L’única insinuació que les co-
ses podrien anar malament és el nom de
la masia en què la celebració esmentada
té lloc: Mas Deceps. Esperem que no.
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