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Sobre CatalunyaSobre CatalunyaSobre CatalunyaSobre Catalunya    
“ És correcte. Hem estat sempre de mala sort”. Són paraules de 
L’Armand de Fluvià, prestigiós analista, en el seu correu electrònic del 18-08-
05, en resposta a la meva consulta sobre si és correcte l’escut de Catalunya, 
que fa poc temps encapçala la síntesi de la nostra història, que porto sempre a 
la cartera. També li he comentat: A vegades em pregunto: si és correcte que 
en 1054 -- consta en la dita síntesi --  Ramir I fill bastard de Sanç III de 
Pamplona, transformà un comtat en el regne d’Aragó, i fundà la dinastia 
aragonesa, perquè no féu el mateix, molt abans, Guifré el Pelós?. És que això ja 
demostra la nostra manera de ser?. “Ho hagués pogut fer, però sembla que no 
ho va voler” Ha estat la seva resposta, afegint que en un llibre seu, “Els quatre 
Pals”, ho explica més bé.   

Sempre hem hagut de sentir que si tinguérem reis fou gràcies al 
casament de la Petronella -- neta del bastard que fundà la dinastia aragonesa -- 

amb Ramon Berenguer IV. És que els nostres Comtes eren més modestos, o donaven més 
importància al títol de Comte que al de Rei?. Si comparem el tarannà dels castellans de sempre amb el 
nostre, pot ser que sí, que ja ens ve de lluny la nostra manera de ser: modestos, moderats, sobris, 
mesurats, discrets, assenyats i tots els adjectius que s’hi vulguin afegir, però ben barrejat ens en dóna 
un altre gens agradable i ben actual: Cornuts!. I hem de convenir que l’expressió de l’Armand és ben 
encertada: “Hem estat sempre de mala sort”. 

La nostra història està plena de moments crucials, en què s’utilitzaren camins que ens han 
portat a llocs i situacions equivocades, o tinguérem mala sort, com diu l’Armand:  

Des del primer moment no haver-se anomenat o auto- anomenat Reis, els comtes Catalans.  
La mort de Pere I en la batalla de Muret, defensant els seus vassalls albigesos del Llenguadoc, 

que comportà la pèrdua del migdia francès. 
El regal del regne de Múrcia per part de Jaume I, al seu gendre castellà. 
La fallada de Martí l’Humà en no anomenar successor seu el comte d’Urgell. Conseqüència 

d’això, l’entrada de la dinastia castellana a casa nostra fou nefasta. 
El dissortat casament de Ferran amb Isabel, que consumà la unió que mai no ha estat del tot 

consolidada, per no ser plenament acceptada. Dues persones no poden decidir el futur d’un poble. 
La mort als 4 anys de Joan, fill de Ferran el Catòlic i Germana de Foix, que hauria estat l’hereu 

de Catalunya-Aragó.  
El Tractat dels Pirineus, fet a les nostres espatlles pel rei castellà, arrabassant-nos la Catalunya-

Nord per tal de dividir Catalunya i el País Basc. 
L’error d’aixecar-se contra Felip V encara el paguem. Perdérem els nostres furs, però de no 

haver estat així, el General petit ens els hauria arrabassat l’any 1939; però, ben segur que en acabar-
se la dictadura ens hauria estat més fàcil recuperar-los, comptant que per una vegada el PSc - Partit 
Sucursalista de Catalunya – hagués tingut un lapsus. 

La putada dels governants anglesos en la guerra de successió, abandonant-nos quan més els 
necessitàvem.  

La derrota en la guerra civil del 1936, conseqüència de la falta d’unió entre tots els catalans. 
Aquest és un dels nostres grans defectes, encara ben vigents: No haver sabut estar units en els 
moments crucials, ni en cap altre 

L’oposició del PSc-PSOE al concert econòmic de l’Estatut del 1979. No em cap a la testa que un 
català que se’n senti de debò, sigui capaç de votar o estar afiliat al PSc. Encara que hom tingui una 
ideologia socialista, ben acceptable per cert, si és del PSc vol dir que no és pas catalanista o 
simplement català de cor.  


