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empre he dit que jo no
sóc catalanista perquè visqui en un país d’un
clima benigne i d’un paisatge oscil·lant 1}i
bellíssim. Jo sóc catalanista perquè aquí van
viure un dia uns homes que m’interpel·len,
que em criden a seguir-los, que m’exigeixen
fidelitat a una tradició, a una llengua i a un
país.La valentia de Carrasco i Formiguera, la
tossuderia de Pau Casals, la tenacitat de
Rovira i Virgili, la feina callada i constant de
Trias Peitx i Pau Romeva, la brillant
intel·ligència d’Hurtado i Nicolau, la falta
de prevencions de Xammar, la tendresa de
Folch i Torres, l’elegància de Pi Sunyer, el
liberalisme de Trueta, el treball infatigable i
ardit de Soldevila, Fabra i Coromines, el
seny de Prat de la Riba, la ironia de Pla i
Cabot, el pragmatisme i la modernitat de
Cambó, la intransigència feréstega de Patxot
i Macià. Molt bé, ara eliminem-los per un
moment, com si mai no haguessin existit.
Què ens queda? Què seríem? Qui es reco-
neixeria en una Catalunya sense ells? Aviat
ja no serem capaços d’entendre res si no ens
adonem que en aquest país van viure uns
homes que van fer tot el que van fer senzi-
llament perquè els movia el patriotisme.

Durant molt de temps, durant massa
temps, fins la paraula pàtria ens l’han volgut
fer avorrir i amagar, com un fruit inabasta-
ble, verinós, prohibit. Uns, perquè els sona-

S“ va burgesa i reaccionària; uns altres, perquè
la seva pàtria té vocació imperial i vol acabar
amb la nostra. Durant molt de temps,
durant massa temps, s’ha volgut banalitzar el
naufragi que va suposar per a Catalunya la
dictadura de Franco,l’ensorrament d’un
model de país que es volia culte i civilitzat,
impertinentment noucentista, obert al món.
Durant molt de temps, durant massa temps,
fins han volgut fer-nos oblidar que senzilla-
ment si som catalans és que no podem ser
una altra cosa.Gairebé se’n surten. El mira-
cle de la supervivència del catalanisme és
una qüestió que escapa a la lògica més com-
plexa, perquè és molt simple: si només
volem sentir-nos pàtria! –que vol dir sentir-
se part d’una terra on els avis dels nostres
avis treballaven a la fornal, la farmàcia, la
botiga, la fàbrica o les vinyes.Sentir-se pàtria
és sentir-se hereu de la República Catalana,
dels valors cívics i ètics del republicanisme,
de l’austeritat, de la virtut civil, de la igual-
tat, la llibertat i la caritat (entesa com a tenir
cura dels béns públics). Sentir-se patriota és
entendre el patriotisme com la passió per la
llibertat, i per això una pàtria lliure, com diu
el professor Viroli, només pot comptar amb
la força i l’esperit cívic dels ciutadans desit-
josos de ser lliures. Per això el patriotisme
civil es contraposa al nacionalisme ètnic. Per
això, seguint encara el professor Viroli, el

patriotisme no demana una lleialtat cega
sinó una lleialtat crítica. Estudiant aquests
honorables m’he adonat del que ha significat
el seu combat per unes idees i un país: tre-
ball, esforç, sacrifici, mort, exili, vides escap-
çades, oblit. 

Ells i gent com ells han obert el camí.
Tan diferents, però que jo veig tan iguals:
l’orgull de ser i de sentir-se català, i actuar
en conseqüència. Es tracta d’això i només
d’això, de recuperar un patriotisme que és
civisme, cultura i compromís, de deixar de
fer-nos perdonar ser catalans. Si ho som,
siguem. I vulguem seguir essent-ho i que ho
puguin ser també els nostres fills. Cadascú a
la seva manera i com pugui. Tots amb el
mateix objectiu: Catalunya, només, sem-
pre.La meva llista d’honorables és tremen-
dament parcial, ho reconec i no me n’amago,
però és la meva, l’únic cànon que he sabut
estudiar amb una certa honestedat. I l’he
volgut acabar amb el meu avi i amb l’últim
alcalde republicà del meu poble, dos dels
catalans anònims que ens van permetre agu-
antar en la llarga nit del franquisme. Només
em queda per dir que la història del movi-
ment catalanista és una història honorable.
No hauríem d’oblidar-ho”. 

(Pròleg del llibre HONORABLES.
CARTES A LA PÀTRIA PERDUDA, de
Quim Torra).

Honorables
Cartes a la pàtria perduda

Quim Torra
Editorial Acontravent

Avancçeditorial, 


