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—Vols  que  t’expliqui  un  altre  cop  la  historia  dels 
catalans? —va dir la iaia amb il·lusió. 

Ell sabia que encara que li digués que no ella li explicaria, 
així que va fer un moviment ambigu amb les espatlles que 
podia  significar  “sí”,  “no”  o  qualsevol  altra  cosa. 
Evidentment,  ella  ho  va  interpretar  com  un  “sí”  i  va 
començar la seva història. 

—Tu encara no havies nascut —que era com començava 
totes  les  seves  històries—,  faltaven  molts  anys  perquè 
fossis ni tan sols un projecte, quan els catalans no vivíem 
aquí.  Vivíem a un altre  lloc  i  formàvem part  d’un país 
anomenat  Espanya.  Però  els  catalans  no  volíem  ser 
espanyols perquè no ho érem, encara que els espanyols si 
volien que ho fóssim. Ens odiaven, ens boicotejaven, ens 
insultaven... però no volien deixar-nos marxar. Volíem la 
independència però Espanya no la volia donar. 

El seu posat havia estat ombrívol, tenebrós, com ha de ser 
quan t’expliquen la part del dolent dels contes. Com quan 
es  descriu  a  un  nen  com  era  el  llop  de  la  Caputxeta 
Vermella o la bruixa de la Blancaneus. Posada en escena 
de manual. Llavors el seus ulls es van il·luminar, cosa que 
denotava que ara començaria la part heroica. 

—Però una persona va canviar el curs de la Història: el 
President  Mas.  El  President  Mas,  en  contra  del  parer 
d’Espanya,  va  convocar  un  referèndum  el  2014.  I  els 
catalans vam votar en massa i, saps què vam decidir? 

Ell ja anava a repetir mecànicament el seu gest ambigu 
amb les espatlles però ella es va avançar sense esperar 
resposta. 
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—Vam  decidir,  malgrat  els  missatges  de  por  que  ens 
arribaven  des  de  Madrid,  Brussel·les,  Moscou  i 
Washington, ser independents. 

Ell va mirar l’hora amb avorriment. Ella, sense mirar-lo, 
va continuar. 

—Espanya no ho podia permetre i va treure els tancs al 
carrer.  Però  havien  subestimat  al  President  Mas.  El 
President  Mas,  en  secret,  amb  la  seva  superior 
intel·ligència, havia desenvolupat una arma definitiva. No 
entraré en detalls, prefereixo no parlar de guerres, encara 
no  tens  edat,  però  només  et  diré  que  vam  guanyar  la 
guerra  fàcilment  gràcies  a  l’estratègia  i  sapiència  del 
llavors General Mas. 

Ell agraïa que ella s’hagués saltat tota la part de la guerra. 
Podia eternitzar-se en els detalls més insignificants i a ell 
ja li anava bé que no ho fes. Però malgrat això sabia que 
la història tot just acabava de començar. 

—El President Mas podia haver arrasat Madrid, i fins i tot 
Brussel·les,  Moscou  o  Washington,  amb  la  seva  arma 
secreta, però com era un gran home, sens dubte el millor 
que ha donat el nostre món, va decidir ser magnànim i 
tornar  a  les  nostres  fronteres  naturals:  de  Salses  a 
Guardamar i de Fraga a Maó. 

Ella es va posar dreta amb un gran gest dramàtic. 

—L’11 de setembre de 2014 el President Rajoy, el General 
Aznar i el Rei Joan Carles I van signar les Capitulacions 
de  Prats  de  Lluçanès  que  donaven la  independència  al 
Països  Catalans.  També  es  comprometien,  com  a 
perdedors,  a  pagar  la  disposició  addicional  tercera,  a 
tornar tots els papers de Salamanca, a acceptar que les 5 
primeres copes d’Europa de Real Madrid van ser robades 
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i a comprar totes les remeses excedents de cava català i 
espetec. 

L’esforç  i  l’emoció  li  havien  tret  molta  energia  i  es  va 
deixar  caure  a  la  butaca.  Ell  li  va  agafar  la  mà.  Potser 
tenia sort i aquí s’acabava la història. Però no. 

—Va ser difícil construir un país nou. Alguns botiflers van 
marxar:  l’Alicia  Sánchez-Camacho,  la  família  Lara,  el 
Jorge Javier Vázquez, el Jordi Cañas, la Carme Chacón... 
Alguns expatriats van fer el  camí contrari i  van tornar, 
com en Pep Guardiola o el Carles Francino. Alguns, amb 
el cor dividit, es van quedar, com el Justo Molinero o els 
Estopa, perquè Catalunya era la seva terra. La feina a fer 
era  feixuga:  s’havien  de construir  les  noves  estructures 
d’estat, privatitzar la Sanitat per donar un millor servei, 
posar peatges a totes les carreteres i  camins,  treure els 
impostos als burgesos, que al cap i a la fi són els que fan 
país i necessiten llibertat monetària... Era difícil, però el 
bon govern del President Mas ens va portar a bon port i 
vam passar a ser el millor país d’Europa. 

A ell li semblava mentida que encara tingués prou energia 
per  posar  tanta  passió  a  les  seves  paraules.  Ella  va 
continuar. 

—Sense  el  President  Mas  el  país  no  existiria  i  per 
aclamació popular el poble li va oferir ser Rei. Ell, en la 
seva infinita humilitat, ho va rebutjar tres cops, però més 
de 15 milions de catalans van omplir el Passeig de Gràcia 
demanant  un  rei  per  a  Catalunya.  Era  la  voluntat  del 
poble i el President Mas, a contracor, va haver d’acceptar 
i va passar a ser el rei Artur I, el Guapo. 

Semblava que ella estigués entrant en èxtasi. 
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—Van ser uns anys preciosos, quina llàstima que no els 
visquessis. Era el govern del millors: el Compte Puig, la 
Duquessa Ortega, el Ministre Duran, el Baró Mas-Colell... 
Tots amb il·lusió. I el rei Artur I va continuar ampliant la 
seva llegenda en tots els terrenys: entrenant el Barça va 
guanyar  12  Champions,  5  d’elles  com  a  jugador-
entrenador, i  amb Catalunya 3 campionats del món, va 
rebre 7 premis Nobel (2 de la Pau —un per no envair i 
perdonar Espanya i un altre per aconseguir la unificació 
de les dues Corees—, 2 de Medicina —pels descobriments 
de les vacunes contra la SIDA i el càncer—, el de Física —
pel descobriment del Bosó de Mas, partícula que faltava a 
la Teoria Unificada—, el d’Economia amb el Sala i Martí 
—per  la  seva  teoria  de  la  panprivatització—  i  el  de 
Literatura)  i  les  seves memòries  van guanyar  cada any 
fins avui el Ramon Llull i el Pulitzer. 

Es va aturar com si busqués en la seva memòria. 

—Ni  em  puc  recordar  dels  premis  i  reconeixements 
internacionals  que  va  rebre:  9  Oscars  de  l’Acadèmia 
(millor  pel·lícula,  director,  productor,  guionista,  actor, 
actriu, vestuari, fotografia i banda sonora per “Mas. The 
musical”,  la  pel·lícula  més  taquillera  de  la  història  del 
cinema),  5  Grammies,  3  rallies  Dakar,  4  premis 
d’Eurovisió,  primer  àngel  masculí  a  la  desfilada  de 
Woman’s  Secret,  8  tours  de  França  sense  dopar-se,  6 
pilotes d’or... o van ser 7? 

Va fer una pausa, va mirar el terra i va posar ulls plorosos 
d’emoció. 

—Però no tot era feina. Malgrat que el rei Artur treballava 
35 hores al dia també va tenir temps per a l’amor. Es va 
casar amb el seu amor de tota la vida: la Pilar Rahola, que 
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va passar a ser la reina Pilar, venerada per la seva bellesa, 
intel·ligència,  oratòria,  regatera  i  magnanimitat.  Va  ser 
una  història  preciosa,  exemple  d’amor  incondicional  i 
etern, com només una parella realment predestinada pot 
tenir.  El  seu  amor  va  eclipsar  els  grans  amors  de  la 
història:  Romeu  i  Julieta,  Piqué  i  Shakira,  Pujol  i 
Ferrussola... 

La  pausa  va  ser  més  llarga.  Ell  va  tornar  a  mirar  el 
rellotge  i  va  començar  a  fer  el  gest  d’aixecar-se  de  la 
cadira, pas previ per marxar. Però ella, per intuïció o per 
inèrcia, va continuar el relat. 

—Amb  les  mesures  del  govern  dels  millors,  Catalunya 
creixia  i  creixia.  Però  l’estar  dins  de  la  Comunitat 
Europea  frenava  l’expansió  econòmica  catalana.  Al 
referèndum del 2034 el poble català va deixar clar que 
volia independitzar-se d’Europa. Es va abandonar l’euro i 
es va començar a pagar amb massetes, la nova moneda 
catalana amb l’efígie del rei per una banda i la mateixa 
imatge per l’altra, moneda que va passar immediatament 
a ser la moneda de referència del comerç mundial. 

Ell ja no sabia com posar-se a la cadira, ja li feia mal tot. 
Però ella seguia, i seguia... 

—Catalunya  no  tenia  límits,  però  estava  a  un  planeta 
limitat. Al referèndum del 2054 el poble català va deixar 
clar que volia independitzar-se de la Terra. No era una 
decisió  presa  a  la  lleugera.  El  rei  Artur  I,  reputat 
astrònom, havia descobert un planeta habitable a uns 100 
milions d’anys llum de la Terra: el planeta Ítaca. Malgrat 
que la gent volia dir-li planeta Mas, ell, humilment altre 
cop, no va voler. Al final van anomenar Mas a l’estrella 
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que il·luminava el planeta, com en Mas il·luminava el seu 
poble. 

Un somriure murri va aflorar als seus llavis. 

—Et preguntaràs com vam poder arribar els catalans a un 
planeta a 100 milions d’anys llum. 

La veritat és que ell  no s’ho preguntava però sabia que 
això era irrellevant i que ella continuaria. 

—Física  avançada.  Els  científics  li  diuen  “pont  Rosen 
Einstein Mas”. És un forat en l’espai-temps que et permet 
arribar  instantàniament  a  llocs  situats  molt  lluny.  Un 
altre  regal  del  rei  Artur  I  al  seu  poble.  No  entraré  en 
detalls.  Només et diré que en 5 anys el poble català va 
abandonar la Terra i es va instal·lar al planeta Ítaca. La 
travessia començada el 2014 havia estat llarga i dura però 
al  final  els  catalans  havíem  arribat  a  casa,  a  la  terra 
promesa.  Un planeta molt  similar  a  la  Terra però amb 
més recursos per privatitzar i amb una gravetat una mica 
inferior que feia que els calçots fossin més llargs i que fos 
assolible la construcció del  quatre de tretze aixecat per 
sota (no cal dir que els primers que el van carregar van 
ser els Xiquets del Majèstic i no cal dir tampoc qui va ser 
l’anxaneta). 

I així es va acabar el relat. Ella va tancar els ulls i es va 
adormir amb un somriure de satisfacció per la feina feta. 
Ell va sospirar, es va aixecar procurant no fer soroll i va 
sortir de l’habitació. Al passadís es va trobar la metgessa. 
No va poder evitar un punt de vacil·lació en la seva veu, 
com sempre que parlava amb ella. 

—Doctora, la meva àvia continua igual.

—El planeta Ítaca un altre cop?
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—Sí. Com sempre. 

—Provarem  d’augmentar  la  medicació,  però  no  ens 
enganyem, no hi ha gaire esperança. 

—No ho acabo d’entendre. Com pot haver arribat a estar 
així? 

—No ho sé, senyor Rahola. Segurament és degut a una 
impressió  forta.  Potser,  la  seva  àvia  Pilar  no  va  poder 
suportar  la  desfeta  al  referèndum.  Potser  va  ser  el 
recolzament d’Israel  a  Espanya.  Potser el  fet  que no la 
renovessin a Tele5. Potser el càstig dels espanyols cap a 
Catalunya. 

—Podria  ser.  Podien  haver  fet  mil  coses:  treure’ns 
l’idioma,  treure’ns  l’AVE,  augmentar-nos  els  impostos, 
tornar-nos l’Albert Boadella... però van decidir un càstig 
més  cruel:  traspassar  Messi,  Xavi  i  Iniesta  al  Real 
Madrid. Cruel però necessari. Era un càstig merescut per 
la nostra deslleialtat. 

—Sí, potser és per això que la seva àvia delira. Però no 
estigui trist, que enlloc estarà millor que a l’hospital Ana 
Botella de Barcelona. 

La  doctora  li  va  agafar  la  mà.  Va  haver-hi  una  pausa 
incòmoda que calia trencar. 

—Doctora,  fa  temps  que  li  volia  dir...  —ell  no  gosava 
mirar-la als ulls. 

—Digui’m, no es talli. 

—Tinc unes entrades —les va treure de la butxaca i li va 
mostrar—. M’agradaria que m’acompanyés.
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—La  Monumental?  José  Tomás  fill?  Amb  toros  de  la 
ramaderia de Victorino? Estaré encantada d’anar-hi. Sóc 
molt fan del José Tomás. 

—Fa els naturales com ningú. Fins i tot millor que el seu 
pare. 

—Mirando al tendido, com els grans. 

—Encara sort que Espanya va reinstaurar els toros. 

—Sí. No sé per què els van treure. Sort que Espanya ens 
va  tornar  la  cordura  —va  replicar,  i  aprofitant  que  ja 
estava llançat va afegir— Podríem sopar després. 

—Conec un lloc on fan uns  bocatas de calamares para  
chuparse los dedos. A més a més allà tenen tele i podríem 
veure el partit de la Roja. 

Ell la va mirar embadalit. 

—Doctora,  li  he  dit  alguna  vegada  que  la  trobo  molt 
maca?  Sembla  treta  d’un  quadre  de  Julio  Romero  de 
Torres. És l’estampa de la mujer española. 

—Em fa ruboritzar —va contestar ella abaixant una mica 
els ulls. 

—És que la mantilla i la peineta li queden tan bé... 
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