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22/07/2021  nº 231                     PARAFRASEJANT   
    

 Hem acabat el quart llibre d’Anécdotes i fets i ara comencem pel cinquè. 
    

Per un duro més a la setmana                    17-12-09 
 

Fa quatre dies que es va fer la primera tongada de les consultes, no vinculant, per a la 
independència de Catalunya. No n’hi ha pas per estar massa optimista amb prop d’un 30 per 
cent dels votants amb dreta a vot, encara que el 95 per cent hagi estat a favor de la 
independència. El que sí deu estar content és un amic, botifler total. Me l’imagino somrient 
amb sornegueria tot contemplant els resultats. Sempre diu, fent cor amb un altra de la colla, 
que se sent molt més ben tractat per Madrid que per Catalunya; suposo que es deuen referir 
als seus negocis. 
 

Diu aquest amic, que mai li ha agradat la història, ja quan estudiava era una 
assignatura que li feia molta nosa. Tampoc ho entenc, perquè tots som una conseqüència de 
la història, si la oblidem o no en volem saber res, és com si ens neguéssim a nosaltres 
mateixos. Quan ell diu sovint, que el seu avi va venir a Olot per cobrar un duro més a la 
setmana, és història i ell n’és una conseqüència.  Per un duro més a la setmana ell va néixer 
a Olot. Per un duro més a la setmana va fundar una família. Per un duro més a la setmana 
ens coneixem. 
 

La història ens afecta a tots individualment i a vegades les conseqüències de fets 
individuals repercuteixen en tot un col·lectiu, més o menys nombrós, més o menys important. 
Per un duro a la setmana o per no haver reconegut a temps el seu nét bastard, Martí l’Humà, 
el 1410 obrí la porta a la dinastia castellana perquè s’instal·lés a casa nostra. Fou un simple 
fet familiar, però d’una gran transcendència, tanta, que encara en paguem les conseqüències.  


