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La independència de Catalunya s’acosta. 

“Diu l’Alexandre Deulofeu en el “Volum 8 MATEMÀTICA DE LA HISTÒRIA” amb el títol 
“La segona onada imperial a Europa”: L’Imperi espanyol quedava constituït, com hem vist, 
en l’any 1479. Si a aquesta data hi afegim cinc segles i mig, que és la durada de vida de 
tots els imperis, ens en anem a l’any 2029. Estem doncs avui, any 1972, a 57 anys de la fi 
de l’Imperi. ¿Què és el que passarà? Dissortadament si no fem cas de la llei estem 
abocats a la fase caòtica, és a dir, a la liquidació total de l’Imperi amb lluites ferotges del 
poder central contra els pobles peninsulars, Catalunya, Bascónia, Galícia, Andalusia, 
Aragó, i dintre aquests encara en una lluita entre ideologies oposades, i aquesta fase 
caòtica és la que hem trobat en tots els cicles i en totes les cultures. Una descentralització 
gradual, segons el grau d’evolució de les nacionalitats hispàniques pot transformar un 
Estat centralitzat en una comunitat de pobles lliures i al temps que arribarem a una 
federació s’evitarien les lluites fratricides i el odis, i s’estendria contràriament un sentiment 
de germanor entre els pobles hispànics”. 

Sembla que l’Alexandre Deulofeu considera que el 1479 es varen unir en matrimoni en 
Ferran i la Isabel per convertir-se en els Reis Catòlics, i els primers reis de l’Imperio, però 
m’ha estranyat, ja que en tots els arxius consultats consta que el casament fou en secret 
el 1469 i els primers anys vivien, l’un a Barcelona i l’altra a Madrid. Si Deulofeu valida la 
data del casament com el principi de l’Imperio que ha de durar 550 anys, però aquell 
casament fou 10 anys abans, seríem independents 10 anys abans o sia, el 2019, però no 
crec que sigui un error d’en Deulofeu, penso que té els seus motius per donar la data per 
començar a contar els 550 anys i és una il·lusió meva restar aquests 10 anys..  

Tot i que la nostra vida en aquest dissortat planeta és tant curta, les il·lusions ens ajuden 
molt a passar aquest espai de temps que quan s’està acabant trobem que ha estat molt 
curt. Penso que som molts els que ens il·lusionaria recuperar la independència que 
començàrem a perdre el 1412 i la perdérem del tot el 1714. Convertir-nos en una més de 
les petites nacions d’Europa que són les que funcionen millor i sentir-nos lliures i amos de 
les nostres decisions seria extraordinari. 

 
 


