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ELS PERILLS DE DESLLIGAR-SE DEL PASSAT  

 Hi ha qui diu que no es pot construir el futur sense tenir en compte les lliçons del passat. 
“Allò que és si no es conjuga amb allò que va ser, no permet cap previsió d’allò que serà. I 
allò que va ser o sigui el nostre passat, contínuament es manté despietadament fora del 
present absolut en el qual sembla que viuen els  qui avui, a Europa, pretenen fer futur” 

Penso que no hem d’anar pas tant lluny i cenyir-nos a casa nostra. Penso que estem 
cometent els mateixos errors que el passat: no som capaços de posar-nos d’acord en 
situacions prou transcendents per al nostre país. Ara els aragonesos tornen a fer 
pressions per “recuperar” les obres d’art de La Franja, i no veig que ningú parli del passat. 
El motiu que la part occidental del Principat de Catalunya – Franja de Ponent – es trobi 
avui sota administració forastera es deu a una arbitrarietat comesa per Jaume II el Just – 
regnat 1291-1327 -, el qual, per pressió aragonesa, rectificà en benefici d’Aragó la seva 
frontera amb Catalunya. Les Corts Catalanes mai no van acceptar la decisió real. 
Anteriorment, Jaume I havia establert el límit occidental de Catalunya al riu Cinca. La 
divisió provincial espanyola del segle XIX consagrà l’esquarterament del nostre país. Hi ha 
qui diu que a la Franja es parla més català que a Catalunya. 

Arreu parlen de la Corona d’Aragó com si haguessin estat els aragonesos que dominaren 
el Mediterrani, quan el més lògic és pensar que foren els catalans, valencians i 
mallorquins els dominadors Tots els reis de la Corona Catalano-Aragonesa estan 
enterrats la majoria a Poblet o Santes Creus, menys en Pere I, enterrat a Sixena, Osca, 
excomunicat pel Sant Pare per haver defensat els “heretges" càtars vassalls seus. La 
Petronella – aragonesa esposa de Ramon Berenguer IV, segellà l’entesa entre Catalunya 
i Aragó - està enterrada a la Catedral de Barcelona. 

NOTA INPORTANT  "Està clar que la mesura més segura i prometedora és la DUI, perquè 
és institucional, legítima, no compromet la posició dels funcionaris a Catalunya i 
s'internacionalitza immediatament la qüestió" 

Esteve Roura i Punset  

 


