Pel darrere

Neutrex 1714
Exigir imparcialitat històrica en una commemoració oficial és ingenu i
malèvol. La millor mostra de respecte pel passat seria fer marxa enrere
per situar-se en un punt neutre. Taula rasa i començar de zero.
Alfred Bosch

El molt illustre regidor de Barcelona
Alberto Fernández Díaz ha exigit a
la Comissió 2014 que s'ofereixi una
commemoració fidel dels 300 anys
de la Guerra de Successió: lluny de
visions
i
interpretacions
interessades i polititzades, que
tergiversen la realitat del que va
succeir. Bravo i endavant, company. M'adhereixo a l'esperit de la
crida, la qual compensa la cara de pomes agres que fins ara havia
marcat les diades florals del PPC. I entenc que l'esbandida de Neutrex
en qüestió no pretén neutralitzar res, sinó més aviat potenciar la més
estricta imparcialitat.
Per passar de les paraules als fets, proposo que s'obeeixi al peu de la
lletra el model de celebració de la Guerra del Francès, aplicant-hi el
mateix fervor, esforç i pressupost que hi estan dedicant ara les
institucions espanyoles. Emular el desplegament de banderes i
escenificacions antigavatxes del reviscolat Dos de Maig a la capital; o
les proclames fundacionals dels historiadors a sou; sense oblidar la
superproducció Independència, amb aixeta lliure de l'erari públic. Fins
i tot podríem copiar el títol del film i, perquè no, posats, el context de
sobirania nacional que justifica la gesta.
De fet, el millor gest de neutralitat històrica seria tornar als Àustries i
restablir el sistema d'aleshores. Recuperar el diguem-ne concert
econòmic de l'època, eliminar el cadastre i altres perles de la Nova
Planta, esborrar segles de censura lingüística, i restituir la capacitat
dels catalans de decidir fins i tot si volen o no sumar-se a una guerra

espanyola. Això seria d'una neutralitat colossal. Ni tu ni jo, ni fred ni
calor, zero graus i tornem a començar. Estic segur, amics del PP, que
en aquesta línia no trigareu gaire a aplaudir allò del referèndum, més
o menys coincident amb tot plegat, que si no vaig errat s'ha suggerit
per al 2014. Bé, si voleu abans.
A l'admirat regidor Alberto, a més, li concediria un premi per l'ànsia
de tornar les coses al seu lloc. Li regalaria una gramalla d'abric com
les que es van perdre amb Felip V, a més de la prerrogativa de no
descobrir-se davant dels reis i un rang equiparable als grans
d'Espanya. Fa patxoca, oi? Ah, i me n'oblidava; l'oportunitat de ser
elegit conseller en cap sense que calgui majoria, sinó amb un simple
acte d'insaculació, que no és ben bé el que sembla. O potser sí.

