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—Vinga, Arnau, que m’ajudaràs a posar ordre 
al magatzem. Ens espera una tarda llarguíssima, i 
m’anirà molt bé tenir un ajudant com tu.

sempre que em tocava passar el dia a casa seva, 
l’avi s’inventava alguna manera per enredar-me i 
fer-me sentir com el millor cuiner del món, el pa-
gès més rústic o el secretari més eficient... Pel que 
es veia, avui devia tocar fer d’arxiver il·lustre! 

la veritat és que, d’entrada, aquella proposta 
em va aixafar una mica els plans, ja que m’havia 
imaginat passar la tarda jugant als clics nous que 
el pare i la mare m’havien comprat durant aquelles 
vacances d’estiu que avui s’acabaven. Però, obe-
dient com sóc, de seguida em vaig arromangar les 
mànigues per posar-me a la feina.

—Per on comencem, avi?
—mira, jo vull arreglar aquests sacs vells i se-

leccionar quins llenço i quins altres ens quedem per 

1
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a les garrofes. tu, que ets home de lletres, posa’t a 
apilar els diaris, que ja porten temps escampats i 
mig rebregats en aquest racó. Els de l’any passat els 
llençarem al contenidor del paper, i amb els altres 
en fas un únic munt, ben ordenats per dates. Ho 
veus clar, Arnau?

Dissimulant prou bé la meva desgana per no 
poder posar-me a jugar, vaig començar a destriar 
els diaris, seguint al peu de la lletra les instruccions 
que m’havia dictat l’avi. Els més vells els posava en 
un sac que m’havia deixat; els altres, en un munt 
que caldria ordenar amb calma. 

Quan vaig arribar als més recents, em vaig ado-
nar que les portades dels últims diaris eren repetiti-
ves: les mateixes cares i diferents banderes. sempre 
el mateix. 

Quin misteri!
Després de donar-hi uns quants tombs i no ar-

ribar a cap conclusió, vaig preguntar:
—Avi, com és que els diaris d’aquests últims 

mesos sempre parlen del mateix?
—Del mateix? Què vols dir?
—Doncs això, avi, que les portades són sempre 

iguals —li vaig respondre, mentre anava passant pà-
gines dels diaris per justificar el meu raonament—: 
senyeres, estelades, banderes espanyoles... sembla 
una guerra de banderes! I a tot arreu les mateixes 
cares: ara l’home de la barba, ara el de la clenxa, ara 
el calb amb cara de pomes agres, ara aquell immens 
i seriot... 
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—Ah, bé! Ja ho entenc... mira, Arnau. Això té 
molt a veure amb la manifestació on han anat avui 
els teus pares.

—la de la independència?
l’avi va assentir amb el cap.
—Ja hi tornem a ser... —vaig remugar.
—Què vols dir que ja hi tornem a ser?
—Doncs que des de fa mesos tot és indepen-

dència aquí i independència allà, i que, per acabar-
ho d’amanir, avui tothom és a Barcelona en una 
manifestació. I per què, de sobte, tanta fal·lera amb 
la ditxosa parauleta?

—Doncs, mira, Arnau. De fet, no és de sobte, 
perquè ja fa anys que molts ciutadans de Catalunya 
volem aquesta independència i treballem per acon-
seguir-la. Pensa que fa 300 anys, per mitjà d’una 
guerra, se’ns van negar les llibertats i els drets dels 
catalans com a poble; aleshores es van suprimir les 
institucions de govern de Catalunya i es va prohi-
bir l’ús de la nostra llengua. 

—Però d’això ja fa molt de temps, i ara tornem 
a tenir govern i parlem en català a tot arreu...

—És cert, però les coses no s’han solucionat 
amb fermesa. I recentment les relacions que tenim 
amb l’Estat espanyol han empitjorat, fins que el 
poble català se n’ha cansat i ha dit prou.

—Ah, d’acord... —vaig contestar-li.
—Ah, d’acord? Intueixo que no t’interessa gai-

re el tema, Arnauet —va dir l’avi amb molta calma 
mentre em feia l’ullet.
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—Au va, avi, no em diguis Arnauet, que ja sóc 

gran. I no és que no m’interessi aquest tema, per-
què, pel que n’han arribat a parlar a la tele, a la rà-
dio i als diaris, m’imagino que deu ser importan-
tíssim per a alguns. El que passa és que a mi em 
sembla que ni és tan important perquè anem tots a 
Barcelona, ni perquè... 

Em vaig aturar sobtadament, i aleshores em 
costava d’arrencar. l’avi, que ho devia notar de se-
guida, va deixar els sacs que estava apilant i se’m va 
acostar dolçament:

—Digues, Arnau...
Aquell silenci se’m feia incòmode. tant, que 

no m’atrevia a fer coincidir la meva mirada amb la 
del meu avi, que estava impacient per saber què em 
passava. Em va tocar els cabells, amorosament.

—sense por, que aquí no ens mengem a ningú...
una part de mi es resistia a donar detalls o a fer 

confessions íntimes a l’avi. Però, finalment, m’hi 
vaig llançar:

—És que jo crec que... no la vull, aquesta inde-
pendència! —vaig explicar-li amb un punt forçat 
de decisió que en realitat disfressava la meva timi-
desa, la qual s’havia tornat a reflectir en la verme-
llor d’unes galtes que em cremaven.

—Caram, fill, quina teoria més interessant! Ai-
xò m’ho has d’explicar amb calma...

Es va asseure en una vella cadira de boga i, amb 
les mans ossudes sobre els genolls, se’m va quedar 
mirant tot esperant que jo li expliqués alguna cosa. 
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—mmmm... Vols que t’expliqui per què no he 

volgut anar a aquesta manifestació de la indepen-
dència amb el pare i la mare? —li vaig preguntar 
tot posant-me un plec de diaris vells sota el cul, a 
manera de seient, per estar més còmode.

—sóc tot orelles.
—Doncs perquè no vull que la Paula hagi de 

marxar de Catalunya!
—No ho entenc...
—la Paula, saps? Aquella nena de la meva clas-

se, és de Granada...
—I t’agrada una micona, oi?
—Para, avi, que em distreus! 
—Dispensa. I continua...
—Doncs no vull que la Paula hagi de tornar a 

Andalusia si aquí som independents.
l’avi va assentir, però com si sentís ploure.
—No ho entens, avi? Que no vull que marxi!
—Ep, atura’t, atura’t. I com és això que la teva 

Paula haurà de tornar a Espanya si algun dia Cata-
lunya és sobirana?

—sobirana? Jo no he dit això... —vaig respon-
dre amb una ganyota d’estranyesa. Què s’empato-
llava l’avi amb aquelles paraulotes tan complicades?

—sí, sobirana, és a dir si Catalunya es governa a 
si mateixa i no des d’un país veí. si és independent...

—Doncs això mateix, avi. Que si som sobirans 
i independents tots els qui són d’Espanya hauran 
de tornar a casa seva i s’haurà acabat la festa, no?

l’avi es va posar a riure.
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—Va, no te’n riguis, avi, que això no fa cap grà-
cia —vaig dir amb cara d’enfadat.

—Doncs a mi sí que me’n fa, de gràcia, Arnau. 
Perquè el dia que Catalunya assoleixi aquests ob-
jectius la festa no haurà fet més que començar. fins 
ara les coses no ens han anat gaire bé. les decisions 
que es prenen des d’Espanya no ens afavoreixen 
i això fa que moltes famílies pateixin econòmica-
ment, que la nostra llengua intenti sobreviure sota 
l’amenaça constant de desaparèixer, que el nostre 
govern tingui molt limitats tant els recursos com la 
capacitat de decisió...

—Però això a mi no em soluciona res. Què pas-
sarà amb la Paula?

—saps què? si podem governar-nos nosaltres 
mateixos, la família de la Paula, les famílies d’ori-
gen espanyol, però també les d’origen polonès, 
marroquí, colombià, canadenc, belga o d’allà on si-
guin, se sentiran més ben acollides a la nostra terra. 
No es tracta pas que ningú marxi cap a casa seva; de 
fet, casa seva ja és aquí, i els ho hem de demostrar. 
Hi ha molta feina per fer, i aquest nou estat l’hem 
de construir entre tots!

—uf, avi! m’has dit moltes coses i no sé si ho 
he entès tot.

—No passa res, tenim tota la tarda per davant.
—Però hem d’endreçar el garatge abans no tor-

nin els pares. si no...
—És igual. Primer ens hem de dedicar a les co-

ses veritablement importants, i el fet que tu enten-
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guis què significa que Catalunya sigui indepen dent 
ho és molt més que endreçar tots els magatzems del 
món. Aleshores comprendràs què és la democràcia.

—si ja ho sé, avi; ho vam estudiar l’any passat a 
l’escola: és el govern del poble.

—Exactament. Doncs en una democràcia, les 
decisions les ha de prendre el poble, i el que es de-
mana en la manifestació d’avui a Barcelona és que 
el poble de Catalunya pugui decidir lliurement el 
seu futur, sense intromissions, amenaces, xantat-
ges, boicots ni mandangues! Que cadascú exposi 
els raonaments, a favor o en contra, i prenguem 
una decisió tan unànime com sigui possible.

Vaig esbufegar... Quin munt de coses que hi ha-
via darrere aquest crit tan senzill d’independència... 

—Que complicats que sou els adults, eh, avi?
—sí, molt, ja ho sé... Però, ves per on, la inde-

pen dència, en canvi, no n’és gens, de complicada. 
Per sort, s’assembla més als sentiments dels infants 
que als dels adults; no hi ha maldat, ni mentides, ni 
odi ni manipulacions que valguin. la independèn-
cia, Arnau, i això m’agradaria que ho recordessis 
sempre, parteix de l’amor a una terra, a unes tradi-
cions, a una història, a una cultura i a unes perso-
nes. la independència no neix per anar en contra 
de res ni de ningú, com molts volen fer creure, sinó 
precisament per anar-hi a favor. A favor de nosal-
tres mateixos, de la llibertat, de la nostra terra i de la 
nostra gent. És un compromís de tots els ciutadans 
d’aquest país, i no hi podem renunciar. De la ma-
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teixa manera que una persona, tu mateix, a mesura 
que et fas gran comences a decidir seguint el teu 
propi criteri, els pobles també necessiten aquesta 
llibertat d’acció; Catalunya s’ha fet gran, ha madu-
rat, i necessita decidir què vol ser.

—I tindrem més diners si som independents?
—Probablement pagarem els mateixos impos-

tos que ara, però aquests diners revertiran directa-
ment al nostre entorn: carreteres, hospitals, escoles, 
boscos i totes aquelles infraestructures i serveis que 
necessitem els ciutadans i el país per poder dispo-
sar d’unes millors condicions per viure.

—Però si ara ja funcionem així...
—No és cert, perquè l’encarregat de recaptar 

gran part dels impostos de Catalunya és Espanya, i 
a l’hora de redistribuir-los pel territori ens n’arriba 
una part minúscula del que hi aportem. Això és el 
que s’anomena espoli fiscal, i fa que Catalunya es-
tigui en un clar desavantatge respecte als altres: hi 
posem molt i en rebem ben poc. Per tant, no ens fa-
rem rics quan siguem independents, però amb una 
bona gestió dels diners en sortirem tots beneficiats.

—Pobra Espanya, no?
—Carai, Arnau! A Espanya no li prenem res 

que sigui seu, eh! —va respondre acceleradament 
l’avi. I després, més calmat, va seguir:— Catalunya, 
durant els darrers 100 anys, ha treballat per tenir 
un lloc en una Espanya plural i inclusiva. Amb tot 
aquest procés se l’ha ajudat sempre en el seu desen-
volupament, però de ben poc ens ha servit, perquè 
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la resposta de l’Estat, malgrat la nostra solidaritat, 
no ha estat gens justa.

—I vols dir que ara serà tot més just?
—tant de bo! —va respondre l’avi convençut.
—Ningú m’ho assegura, no, avi?
—la sobirania, per si sola, no ens farà un país 

més just, però ha de ser l’oportunitat per construir 
un país nou i aconseguir-ho. El que és clar és que 
tindrem un govern més proper i més coneixedor de 
la nostra realitat i de les nostres necessitats. Cal que 
apostem per la utopia i per refer coses que fins ara 
no s’han fet prou bé. Ho intentarem, Arnau.

—Espanya s’enfadarà si som independents?
—Jo crec que, davant d’un camí escollit lliure-

ment per un poble sencer, no hi ha lloc per a em-
prenyades —va dir l’avi tot feliçot. I afegí:— Però 
si finalment s’enfada, tindrà dues feines! Com tu 
quan t’enfades...

Després d’aquesta sortida de l’avi vam estar 
una estona en silenci. suposo que, com el meu, el 
cap de l’avi anava a tota velocitat rumiant què més 
em podia explicar, ara que entrellucava que aquesta 
idea em començava a interessar:

—Avui hi haurà molta gent, a Barcelona?
—uf, ja ho crec. Hi haurà una gentada!
—tots els qui creuen que Catalunya hauria de 

ser independent? 
—N’hi aniran molts, de ben segur, però molts 

altres s’han hagut de quedar a casa, com nosaltres. 
mira, jo no hi he anat perquè em fan massa mal 
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els genolls i no aguantaria tanta estona dret. l’àvia, 
tampoc, perquè està molt refredada i ha de fer bon-
dat al llit. I tu, perquè no ets prou gran...

—Jo no hi he anat perquè no hi estava d’acord, 
no perquè sigui petit... Que no ho sóc, avi!

—No t’enfadis. ser petit no és cap mal. Pensa 
que Catalunya també és ben petita, de mida, però 
forta, ferma, valenta i decidida com el país més 
gran del món. I amb voluntat de no sotmetre’s a 
res i avançar cap a un millor futur.

A mesura que escoltava les paraules sàvies del 
meu avi, una mena d’il·lusió s’anava apoderant de 
mi. El clam d’independència em queia molt més 
simpàtic que feia una estona, i fins i tot m’hauria 
agradat contribuir a assolir-la. Al cap i a la fi, era 
clar que era una cosa bona que no pretenia anar en 
contra de res ni de ningú, sinó senzillament oferir 
una oportunitat al poble català per governar-se a si 
mateix i construir un nou estat on totes les famílies 
(també la de la Paula!) hi tinguéssim cabuda.

—Escolta, avi, a quina hora ho fan, això de la 
manifestació?

—A les sis de la tarda. Encara falten quatre ho-
res bones.

—Ah...! —vaig respondre pensatiu.
—Ah, què?
—Que ara que sabem que ens estimem tant Ca-

talunya, que la independència ens permetrà viure 
millor i, sobretot, que no han de fer fora la Paula, 
potser que tu i jo també hi anem, no?
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—on? —va preguntar l’avi, incrèdul.
—A Barcelona! —vaig afirmar amb rotunditat.
—A Barcelona? Ara? I què hi vols anar a fer?
—Doncs a la manifestació...
—No! —va respondre enèrgicament.
—Vaaa!
—Que no, Arnau, home, que no. Ho mirarem 

per la televisió... I no en parlem més!
l’autoritat amb què va ser dita aquesta frase era 

inusual en l’avi, que no s’exaltava mai. Vaig decidir 
canviar d’estratègia, a veure si funcionava millor:

—No passa res, avi... —vaig assentir amb posat 
moix—. Entenc que, amb tanta gent com hi haurà, 
no t’hi vegis amb cor. Cada cosa a la seva edat...

l’avi va romandre uns instants en silenci. Apa-
rentava tranquil·litat, com sempre, però el movi-
ment continu de les mans, retorçant-se a poc a poc 
els dits, denotava que en el seu interior es deba-
tia alguna cosa important. la meva tàctica estava a 
punt de donar els fruits desitjats:

—tantes ganes en tens, d’anar a la manifestació 
de Barcelona?

—sí, avi, me’n moro de ganes. m’ho has expli-
cat tan bé que ara ja no tinc por de res. 

—Va, no m’enredis!
Per oferir-li una sortida digna, em vaig girar 

d’esquena per continuar ordenant els diaris. De se-
guida l’avi va enfilar les escales amunt.

—Ei, avi, on vas? —li vaig demanar.
—A veure l’àvia, un moment.
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—I em deixes sol? —vaig dir amb un fil de veu.
—A tu què et sembla! No deies que ets tan 

gran... A més, no cal que pateixis, que en aquest 
magatzem només hi ha formigues i algun ratolí 
despistat! —va dir amb to mofeta.

la veritat és que no m’espantaven les formigues 
ni els ratolins, però em vaig alçar de terra sense fer 
soroll i vaig enfilar les escales fins al replà.

—Ara vols anar a Barcelona? —vaig sentir que 
preguntava l’àvia, esverada, des del llit.

—És que el veig tan il·lusionat que em sap greu 
espatllar-li l’emoció —va respondre l’avi.

—I com hi anireu?
—He pensat d’agafar la moto...
—Com? Però si fa anys que no la treus del ga-

ratge! si deu estar tan rovellada com nosaltres, mi-
quel... Ja l’engegaràs?

—I tant! les màquines d’abans eren millors 
que les d’ara. Ho faig per la criatura...

—No, no... feu, feu... Em sembla una mica de 
poc seny, però no en parlem més, que es fa tard: 
agafeu jaquetes, cascos, l’estelada del balcó... i via!

—De veritat?
—El país us necessita!
—Au vinga, no te’n riguis, Clotilde....
l’avi es va girar i va venir cap a la porta del ma-

gatzem, on jo seia arraulit.
—Què hi fas aquí, Arnau?
—És que he sentit un sorollet... potser un ratolí 

que volia atacar-me.
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No era un argument gaire convincent, però va 

ser el primer que se’m va ocórrer.
—Carai, Arnau, quines coses! Va, aixeca’t i vés 

a buscar la jaqueta, que marxem.
—marxem? Ara? on?
—on et sembla? A Barcelona! Au, aco mia da’t 

de l’àvia, que jo engego la moto i t’espero a fora.
—Viscaaa! tinc l’avi més xulo i enrotllat del 

món! —i me li vaig penjar al coll mentre ell se’m 
treia de sobre tot fent-me pessigolles.

—Crideu una mica per mi, també! —va dir-me 
l’àvia a tall de comiat després de fer-li un petó.

I ja em dirigia al carrer quan em va succeir una 
cosa inexplicable. Al passar per davant del mirall 
del rebedor, em va semblar que de dins en sortia un 
potent reflex lluminós. m’hi vaig aturar i, al clavar-
hi els ulls atentament, vaig veure al meu costat una 
persona vestida amb tota la ferralla pròpia d’un 
cavaller medieval i un casc lluent; però la sorpresa 
va augmentar a l’adonar-me que aquell personatge 
només era al meu costat a través del reflex del mi-
rall, perquè al rebedor jo continua va estant ben sol.

Va ser un instant només, una presència fugisse-
ra. Em vaig fregar els ulls per comprovar si allò era 
cert i la figura havia desaparegut sense deixar ras-
tre. Aquella imatge m’havia trasbalsat, i vaig trigar 
a recuperar la calma. m’ho devia haver imaginat tot 
jo. massa emocions en poca estona, em vaig dir. se-
ria molt millor que no li digués res a l’avi, no fos 
cas que l’espantés, pobre...
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