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El no~r;;trehabitual col.laborador, Jordi Arbonés, ens envia des ,de Buenos Aires'
una reflexiá sobre el proppassat jj-de Setembre

6\

Mala peca al teler, '

eOM més va, més evident resulta que els
, catalans teriim mala peca al tener, car, si
bé ho mirem, no .ens costara pas massa

d'adonar-nos que la lluita per les llibertats. de la nos-
tra nació cal lliurar-Ia en dos fronts: de cara als nos-
tres enemics de sempre i de cara; no sois als catalans
botiflers, sinó també -i aixó és més terrible- a
molts deis nostres pro pis connacionals que fan os-
tentació de nacionalisme, pero que, de cop i volta,
ensenyen el voraviu,

Sense anar més !luny, ara n'hem tingut una pro-'
'va, d'aixó que diem, arran de la commernoració de
l'Onze de Setembre, com a diada nacional de
·Catalunya. Mentre que un sector de catalans vol-
gueren donar-li el tradicionalsentitreivindicatiu, un
altre, de sector-les forces polítiques de CiU i del
PSC-, volgué «celebrar-la» arnb bombos i pi ate-
rets, com si ja no calgués reivindicar res. Pensem
que, de vegades, la nostra gent actua d'una faisó
surrealista. ¿Com és possible 'que aixó s'hagi esde-
vingut, justament, quan el Tribunal Constitucional
'acabava de recusar la !lei de norrnalització de la
lIengua catalana? D'altra banda, no ha faltat tam-
poc qui mirés de justificar el canvi d'actitud davarit
aquesta commemoració mitjancant el revisiónisme
historiográfic (vegeu I'article «Mitos i brumas del

./ 11 de septiembre de 1714» per Ferran Mascarell, La
Vanguardia, 11 set. 83). 1 aquí voldríem feruna pe-
tita digressió. Suposant que ja no tinguéssim res a
reivindicar; suposant que l'historiador Mascarell es-
tigués encertat quan diu que I'onze de setembre no
fou la «fi de la nació catalana»; suposant tetes les
coses que es puguin su posar, per absurdes que si-
guin, hi ha un fet incontestable i aquest fet és que el
dia onze de setem bre de 1714 caigue Barcelona des-
prés d'una lIuita cruenta en la qual perderen la vida
centenars de milers de catalansqentre ells el Conse-
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lIer en Cap; Ni que nomésIos per aquest fet, podem
concebre que aquesta efemérides pugui ser' «celebra-
da am b un carácter festiu»?
Ara bé, tot aixó, per bé que ben il.lustratiu, potser

és anecdótic, car la vejtadera causa de totes aques-:
tes actituds, quan no fesponen a raons netament
,crematístiques (com quan «La Trinca» es passa al
castella o en Terenci Moix decideix que fins ara ha
fet el «primo» i també es posa a escriure en la lIen- '
gua de l'Imperi esp yol), la vertadera causa,
deiem, rau en la manca d'una autentica consciencia
nacional. A l'acte de lIiurament del Premi d'Honor
de les L1etres Catalanes a Ramon Aramon i Serra,
Maria Aurelia Capmany digué unes paraules sobre
la personalitat del mestre que no ens podem estar de
reproduir aquí, per tal com constitueixen el que
hauria de ser un paradigma per a tots els catalans:
«Un altre aspecte de la seva conducta m'agradaria
subratllar -digué la Maria Aurelia-s- i és que Ra-
mon Aramon no accepta ni tan sois l'alternativa de
la clandestinitat, aétua com si la seva actuació a
contracorrent fos I'única legítima, i si topa amb la
po licia o les autoritats franquistes ho fa com si li po- ,
sessin uns bastons a les rodes que no cal considerar'
ni donar-los gaire importancia. (oo.) En aquella so-
cietat malalta de vergónya i submissió, Ramon Ara-
mon havia decidit que la normalitat era ell i el seu
petit entorn, molt abans que Fromm hágués expli-
cat amb tanta lucidesa que el consens de la majoria
en una societat malalta no és símptoma de norrnali- '
tat. L'Institut d'Estudis ocatalans continuava,
dones, dictant la norma amb un doble sentit, no soIs
perqué tenia la c1au de volta de la llengua i de la
seva cultura, sinó perque existint demostrava que la
anormalitat era la prepotencia deIs vencedors»,
Aquesta actitud Ramon Aramon no l'hauriapo-

guda mantenir sense posseir una clara consciencia,
de pertányer a una nació altra que aquella deIs ven-
ra-

cedors. Es cIar que les circurnstáncies eren distintes,
com podráobjectar algú, pero ningú nopodrá negar
que encara perduren la prepotencia deIs uns i la sub-
missió deIs altres, car prepotencia és imposar la'
bandera deis uns per sobre la bandera dels altres;
prepotencia és arrogar-se el dret de recusar els uns
les lleis que aproven els altres; prepotencia és impo-
sar els uns missatges unidireccionals ls .altres per ,
conducte deIs mitjans de cornunicació (premsa, ra-
dio, cinema, TV) en una llengua que els és forastera;
'prepotencia és negar als altres el dret d'ostentar. als
documents -personals (passaports, carnets d'identi- .
-tat, etc.) la propia nacionalitat; prepotencia és negar
als altres la representativitat iplomatica i la projec-:
ció a I'exterior de la propia cultura; prepotencia és.,
Podríem continuar in perpetuum $i no esgotariem
pas els exemples que confirmen la perdurabilitat de
la prep~.tencia deIs domínadors.

Quant a la submissiá. fa sabem que es pot comen-
car renuncian! a l'ús de la /lengua propia per tal d'a-
doptar la del dominador i acabar vestint-se de palla- '
so per anar a fer de bufó a casa seva, o bé vinclant ;
f'esquena ibaixant-se els pantalons .. , l.malaurada-:
ment, tatnbé d'aqéesta actitud en podríem esmentar
una corrua d'exemples ben actuals. '

Cada vegada més, dones, s'imposa la necessitat
de desvetllar la- consciencia nacional deIs catalans
"que la tenen adormida, 1 cal que, tots plegats, ,
aprenguetn a imitat la digna conducta d'unRamon
A ratnon iSerra per tal de demostrar que la «prepo-
téncia dels vencedors» continua essent una anorma-
lit at que es perpetua en una societat malalta, la qual
[ins i' tot ha infeccionat els seus propis membres
([II/h la macula de lavsubmissió més vergonyant.
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