
 

ARA TOCA INDEPENDÈNCIA 
 

Quan jo era petit – i d’això ja fa uns quants dies – m’explicaven que a 

principis de segle, del segle XX òbviament, un turista estranger, 

probablement anglès ja que aleshores tots els turistes eren anglesos, feia 

un viatge per tota la geografia ibèrica i s’interessava per tot allò que veia, 

en una mena d’estudi sociològic. 

 

Conten que passant per un poble del sud d’Espanya, qui sap si Marinaleda, 

va veure una font enmig d’una plaça. Una font que no treia aigua i els veïns 

que anaven amb els càntirs i tota mena d’atuells a la recerca d’una altra 

font on poder carregar aigua.  

 

L’home , encuriosit, va preguntar a la gent del poble – i com és que la font 

de la plaça no funciona? – i la gent li responia, - és que el Rei nostre 

senyor no ens l’arregla!.  

 

Diuen que l’home va continuar el periple i arribat a un poble de Catalunya, 

posem pel pas qualsevol poble, es va trobar amb una situació semblant, 

altre cop una font sense aigua. També va demanar a la gent del poble 

perquè no rajava i la resposta va ser “ és que el Rei nostre senyor no 

ens la deixa arreglar!.   

 

Qui sap si aquell rei també era un decrèpit monarca coix d’ haver- se 

trencat  el maluc corrent amb alguna copa de més, darrera una madura 

princesa forastera,confosa amb un elefant africà ( que també son gustos!) 

 

Qui sap si aquell poble també tenia un alcalde que robava als rics per 

suposadament donar-ho als pobres.  

 

El que és cert és que a Catalunya, tots els pobles encara restem a l’espera 

que ens doni permís per, amb els nostres diners, arreglar les nostres fonts. 

Que cada vegada que tenim prou diners estalviats per fer-ho ens diu que 

no, que ell els necessita més i se’ns els queda, i encara ens assenyala com 

a malversadors perquè volem aigua a la font. 

 



I aquí ens toca pagar el beure dels cornuts, que ara en diuen solidaritat.. 

 

Ara sembla  que volem  proposar un nou pacte a aquest rei. En diem un 

pacte fiscal que ve a ser com demanar que ens hi deixi posar vaselina – 

pagant-la nosaltres és clar.- però sembla que de moment no volen escoltar, 

que ells son molt mascles.! 

 

En virtut d’aquest pacte fiscal, diuen, aniríem molt bé, amb el finançament 

que ens mereixem. Si ho entenc bé, s’acabaria l’espoli anual d’uns 15.000 

milions d’euros d’impostos que no tornen i que teníem estalviats per acabar 

la font que no raja. 

 

Però per fer això a més caldrà que Sa Majestat hi estigui d’acord. Però hi ha 

algú tant il·lús que s’ho pugui creure? Algú és tant de bona fe que pot 

creure que el rei renunciarà a les seves disbauxes, als seus aeroports sense 

avions, trens sens passatgers, carreteres per les que no hi passa ningú, 

gendres que cobren peatges i altres formes de mala vida només perquè els 

hi demanem ben educadament? Si per ells això és xauxa i des de fa molts 

anys! 

 

Em sembla que no, benvolguda i honorable vicepresidenta, em sembla que 

no, no s’enganyi, que ara toca directament INDEPENDÈNCIA!. 
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