La història manllevada per fer-nos petits
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Una de les maneres d'empobrir un poble és reduir-ne la dimensió i transcendència
històrica. Una nació sense un pòsit cultural i històric d'una certa riquesa és més fàcil
d'assimilar.
Aquest és el procés que l'Estat espanyol ha aplicat amb rigorositat sistemàtica a
Catalunya. A les escoles no s'ensenya, ni s'ha ensenyat mai, que Catalunya va ser una
autèntica potència europea, amb una capacitat d'expansió que es va estendre per tota la
Mediterrània i més enllà i que ha deixat un pòsit cultural visible en moltes altres
cultures.
S'ha amagat el genocidi cultural perpetrat des del Decret de Nova Planta envers les
institucions i la societat civil catalana. Un abús que va tenir continuïtat històrica durant
segles, i que va viure una de les seves màximes expressions durant els quaranta anys de
règim franquista, malgrat que alguns revisionistes, com el mateix monarca espanyol,
s'entestin a dir que el català mai ha estat perseguit a Catalunya.
Historiadors catalans com ara Jordi Bilbeny i el seu Institut Nova Història i el Cercle
Català d'Història –malauradament la vocació fratricida i de divisió entre catalans és un
costum massa extens–, per només citar-ne dos, han anat més enllà i han denunciat
l'usurpació de fets històrics propis de Catalunya que s'han atribuït a Castella o a
Espanya.
El cas emblemàtic, reconegut en l'àmbit internacional, és el de la catalanitat de Cristòfor
Colom i els motius de la seva expedició. Espanya mai reconeixerà que la descoberta
d'Amèrica és catalana, perquè això trencaria una gran mentida històrica que sustenta el
mite de l'imperi espanyol i la seva relació amb l'Amèrica Llatina.
Tot plegat forma part d'un procés d'espoliació cultural molt lligat al d'espoliació
econòmica. La història, no la podem reescriure, o sí, però faríem bé d'evitar que
continuï el robatori. Potser d'aquí a uns anys diran que El Bulli era a Almeria...
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