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Dimarts passat, l’AVUI era una mar de
llàgrimes. I no ho dic per la portada del
diari, que anunciava els retorns de Ber-
lusconi i Magdalena Álvarez o mostra-

va la cara greu i circumspecta de la dona “catala-
nista” que el dia abans havia fet manar ferms
l’exèrcit per poder cridar “¡Viva España!”. Si hi
afegiu la fuita nuclear, la mestra que suposada-
ment maltractava criatures, la vaga dels busos i
l’amenaça d’un Clos president d’AENA, el diari
semblava dir-nos “Fuig corrents!”. Un “fuig”,
però, que devia funcionar com un “no mireu”
d’aquells que criden l’atenció de tots els badocs,
perquè el fet és que a les vuit del matí m’empor-
tava el darrer exemplar de l’AVUI del quiosc!

PERÒ NO, NO ERA LA PORTADA. Era una mar de llàgri-
mes perquè, pàgines endins, en David González
ens recordava que sempre és ZP qui, al final, ens
ve a resoldre els problemes. I també era una mar
de llàgrimes perquè Miquel de Palol les empre-
nia amb TV3 per la seva deixadesa nacional. Sí:
ja fa anys que sostinc que hi ha gent a qui Cata-
lunya se’ls fa petita, però el món se’ls acaba a Es-
panya. I la valoració sobre l’estat de la nació aca-
bava amb un Desclot que, a propòsit de l’aigua
de l’Ebre, ens recordava qui és que mana, aquí.
Quin desconsol!

I, TANMATEIX, VEJAM SI ENS ENTENEM d’una vegada:
l’Espanya de les autonomies va ser i segueix sent
un model d’organització territorial i política des-
tinat a espanyolitzar definitivament el fet dife-
rencial català, a integrar-nos a Espanya, en el
sentit de desintegrar-nos-hi. Es tracta d’un pro-
jecte d’assimilació política i cultural, d’un geno-
cidi incruent. Si no hagués estat per algun milita-
rot curt de gambals que ho va complicar tot, o
per la manipulació de l’espanyolisme més ranci
per sectors de la dreta espanyola dirigida a per-
judicar electoralment el PSOE, en aquests gai-
rebé trenta anys d’autonomisme, potser ja hau-
rien acabat la feina. Morta la cuca, mort el verí.

EN AQUEST SENTIT, EL PSOE SEMPRE ha estat més hàbil
amb els catalans, perquè no ha mostrat tan a les
clares allò que el PP ha fet descaradament. Si
l’Aznar a la segona legislatura, electoralment
parlant, va aconseguir multiplicar per dos l’in-
dependentisme català, Rodríguez Zapatero, en
dues legislatures, podria dividir per quatre el so-
biranisme. Ho dic sense fer cap drama, perquè
entenc que això forma part del projecte jacobí
de modernització definitiva de la nació espanyo-
la que té el PSOE. Fins i tot diria que, si aquí ja
ens va bé, si no hi tenim res a dir i els votem, els
espanyols gairebé tenen la responsabilitat de fer-
se càrrec de tots nosaltres i de les restes de la
nostra desintegració nacional. Si ens cremen,
almenys que s’ocupin de les cendres.

RECORDO COSES COM AQUESTA PERQUÈ ara ningú no
em vingui a dir que això és culpa del govern
d’Entesa. Allò de què es fa retret a ERC, portar
al govern el PSC, és el mateix que Mas va pro-
posar a Montilla després de l’1-N de 2006, i
s’assembla al que Duran busca a Madrid: ofe-
rir estabilitat política als socialistes d’allà a
canvi d’algun atribut de poder subsidiari. Vull
dir que, en realitat, ara collim el que hem estat

sembrant durant els darrers tres decennis. I
qualsevol rectificació de rumb obliga a mirar
cap endavant però sense enganyar-se respec-
te d’on som, d’on ens han portat i d’on ens hem
ficat. En aquest sentit, a mesura que passen
els dies, es va fent més clar que l’Estatut de
2006 no va ser el principi de res, sinó el final
de quasi tot.

AMB UNA CERTA INGENUÏTAT, PERÒ, els que no ens
resignem a la desintegració nacional, ens
dolem dels qui ja no es resisteixen a aquesta
espanyolització. Parlo d’ingenuïtat perquè, no
ens enganyem, hi ha gent no s’hi ha resistit
mai, a la desintegració. I encara d’altres, mai

no s’havien trobat en la situació d’haver de
contraposar els seus interessos particulars als
nacionals i no havien hagut de provar si s’hi re-
sistirien quan vingués el cas. No en tinguem
cap dubte: el dia que aconseguim la indepen-
dència del país, sortiran independentistes de
sota les pedres, com al seu dia van sortir anti-
franquistes de tots els racons. Però fins al dia
abans, serem pocs.

CERTAMENT, ENS PODEM DEIXAR ANAR pel pendent del
pessimisme, i hi ha dies, com dimarts passat,
que portar un somriure a la cara et fa semblar
idiota. Ara bé, a mi, les crítiques del David Gon-
zález, Miquel de Palol i Desclot no m’aclofen,
sinó que m’encenen. I és que el que fa gran el
nostre combat és el valor d’allò que defensem, i
això està per damunt de les dificultats amb què
ensopeguem. Desgraciadament, els darrers
temps s’ha dit que la independència es defensa
millor si se l’associa al propi interès. Però l’inte-
rès sempre tomba a favor dels poderosos. De
manera que o el nostre combat és desinteressat
i generós, o no té futur. La independència del
meu país no la vull només per rescabalar-me
d’un espoli fiscal, sinó per aconseguir una su-
pervivència digna, encara que hi perdi diners
(que no en perdríem). És un afer de dignitat.
Com la que ara mateix, amb el pretext de la se-
quera, acaben de fer perdre al nostre govern. I
això també ens hauria d’encendre.
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“La independència del meu
país no la vull només per
rescabalar-me d’un espoli
fiscal, sinó per aconseguir
una supervivència digna,
encara que hi perdi diners
(que no en perdríem)”

AL PEU DEL CANÓ

Saber
llegir

Xavier
Gual

Sant Jordi s’ha convertit en
un aparador comercial que
ha ampliat al màxim els seus
clients. És un dia del llibre
per a tothom, grans i pe-
tits, lectors i no lectors. La
meitat de la població con-
fessa obertament que no
llegeix mai –mai és mai–, i
l’altra meitat ho fa de ma-
nera puntual i erràtica.
Realment hi ha molt poca
gent que sigui lectora amb
assiduïtat. Els instituts,
però, equilibren les esta-
dístiques. El cent per cent
dels alumnes llegeix. La
majoria per obligació, evi-
dentment. Però com que
els testos s’assemblen a les
olles, molts no han vist en
el seu cercle familiar que
llegir estigui associat amb
el plaer. Al contrari. Les
lectures per les quals els
examinen cada avaluació
són una tortura. També és
veritat que sovint les in-
quietuds literàries dels
alumnes no són les que
preveuen els professors ni
els departaments, i que és
difícil trobar el llibre per-
fecte. És evident que les
noves generacions tenen
grans habilitats en el camp
visual i tecnològic. Les es-
tadístiques també diuen
que els alumnes saben lle-
gir –potser en tres idio-
mes– però no saben inter-
pretar. La conclusió és
greu, perquè això vol dir
que en realitat són analfa-
bets funcionals. No troben
entre línies, són plans i
manipulables. Si no saben
què expressen les lletres
que els passen pels ulls no
tindran mai criteri ni opi-
nió. És important recor-
dar aquesta realitat palpa-
ble en tots els instituts,
ara que de cara a Sant
Jordi els centres educatius
organitzaran el seu con-
curs literari i recitaran po-
emes d’algun il·lustre aspi-
rant al Nobel. Llàstima
que menys de la meitat
–potser ningú– l’entendrà.

CRISTINA LOSANTOS

Escriptor i
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�Comenta l’article a
www.avui.cat/27950
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