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?Conèixer Catalunya

Hi ha molts catalans que no coneixen Catalunya. I allò que hom no coneix no pot ser estimat ni
defensat. Un aspecte fonamental de la personalitat és auto criticar-se, a la vida, veure si en
realitat sóc lliure i independent, o sóc un trist producte del que uns altres han determinat que jo fos,
és dir, veure si sóc joguina dels interessos d'uns altres sobre mi que
no es corresponen al que a mi em toca per dret de naixença.
Això és tan important per a mi, que no puc pas mostrar-m'hi indiferent amb un arronsament
d'espatlla. La història ens ho ha portat així als catalans, fa segles que som conduïts i governats per
exponents d'una nació que ens ha sotmès a la seva llei i, com que hem nascut i ens hem criat
dintre d'aquesta bombolla, ella ens ha modelat en plena inconsciència nostra i ho havem assumit
amb la mateixa ductilitat amb què respirem, ens
movem i som. Com dic, és hora d'auto criticar-nos, d'examinar-nos i de veure si hem arribat al
moment de sortir per nosaltres mateixos, fent un acte de personalitat digna, honrosa i reparadora.
A aquesta finalitat proposaria d'aprendre la història de Catalunya. Però compte, que ja és
sabut que la història peninsular ha estat escrita pels vencedors de guerres i autors de violència i
l'han farcida de mentides, s'han apropiat molts mèrits pertanyents a altres, i convergeixen a
donar a Castella la supremacia, la superioritat i el dret a exercir un vassallatge sobre les altres
nacions peninsulars. El franquisme imposà aquests textos a les
escoles públiques d'arreu de la península i la meva generació, per exemple, fou formada d'acord
amb les imposicions del dictador. Un gran filòsof madrileny Ortega y Gasset, honest i sincer, en el
seu tractat titulat España invertebrada ?aquest llibre arribà a les meves mans a la Universitat de
Nova York; caldria veure si circula gaire per la península ibèrica o no hi
circula gens?, no s'està de dir: Castilla ha hecho y ha desecho a España.
Volent dir que l'actual España l'ha feta Castella, però que Castella l'ha desfeta anorreant-ne,
anul·lant-ne les altres nacions. Una ment neutral i ben informada sobre aquesta realitat
certament que concebria que un altre sistema de govern i de mútua relació hauria de ser establert
a la península ibèrica.
Avui dia, arran del despertar-se dels catalans i dels actuals moviments d'independència, es
donen classes i conferències explicant la veritable història peninsular i, en particular la de
Catalunya i és molt bo assistir-hi per a instruir-nos correctament i canviar d'opinió i detectar els
nostres prejudicis respecte a Catalunya. És clar que arribarem a adonar-nos que la nostra història
és un reguitzell de dissorts, però és que hem estat conduïts per qui s'entesta a subjectar-nos, i ja
és hora que canviem aquest signe i ens auto determinem per tal que configurem i propiciem
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nosaltres el nostre destí.
Per tant, per a conèixer Catalunya, cal llegir-ne una història, però que no estigui escrita per
castellans i encara més poc si es tracta del text oficial sobre història d'Espanya amb el seu apartat
de Catalunya, imposat a les escoles durant la dictadura franquista. També és molt bo tenir a
casa La Gran Enciclopèdia Catalana, sabent cercar-ne aquells punts que més
enriqueixin el coneixement de la nostra història. Diguem de passada que aquesta Enciclopèdia és
una obra de gran envergadura, solvent, ben documentada i completa, i llegir-la és de va debò
enriquidor i amè. Fins et fa demanar com s'ho van fer aquells homes savis i aquelles dones sàvies
que, sota el franquisme, foren capaços de fer aquest excel·lent servei als catalans, que ens
enorgulleix i ens fa un favor que no agrairem mai prou.
Catalans, en aquests moments que vivim en què la repressió estatal i judicial s'acarnissen amb la
nostra Pàtria, amb nosaltres, Catalunya us necessita i per a estimar-la i defensar-la com cal has
de fer per conèixer-la.
Mira quins poden ser els recursos més efectius per a tu i pren-t'ho molt seriosament,
perquè és una Pàtria menystinguda i vexada i té el dret natural a ser Lliure i Sobirana. Catalunya
necessita milers i milers de fills seus amb els caps ben esbandits de prejudicis sobre casa seva i
d'altra banda ben farcits de nocions clares sobre ella mateixa.
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