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Alexandre: "L’obsessió
per assimilar-nos s’ha
mantingut al llarg dels
segles"

El periodista Víctor Alexandre TOT Sant Cugat

L’escriptor opina que Espanya "menysté Catalunya per
rebaixar-li l’autoestima; i alhora la vol ofendre per la ràbia
que li fa saber que no podrà impedir que se’n vagi"
Nerea Rodríguez
L’escriptor i periodista Víctor Alexandre constata, sobre la relació
entre Catalunya i Espanya, que “el més terrible és que l’obesessió
per assimilar-nos s’ha mantingut al llarg dels segles”. En el
llibre ‘La independència explicada al meu fill’ (Editorial Meteora),
Alexandre recorda que “de vegades s’ha fet notar a sang i foc i
d’altres de manera més dissimulada, però no ha desaparegut mai.
És una constant de tots els règims espanyols, mani qui mani. Ara
també”.
Segons el periodista, això passa perquè “s’ajunten els deliris de
grandesa amb un complex d’inferioritat que necessita ser
compensat per mitjà de la dominació de la nació envejada. I com
més s’hi resisteix aquesta nació, més ànsies té el poder
d’aconseguir-ho. Ho viuen com un afront”. Alexandre compara la
relació entre Catalunya i Espanya amb la d’una parella que se
separa: “Imagina’t com s’ha de sentir una dona de quaranta o
cinquanta anys quan el marit la tracta com si només en tingués
tretze”.
En aquesta línia, continua: “Així és com el govern espanyol tracta
Catalunya quan aquesta li diu que se’n va. És una actitud de
despit, no pas d’amor. D’una banda, la menysté per rebaixar-li
l’autoestima; de l’altra, la vol ofendre per la ràbia que li fa saber
que no podrà impedir que se’n vagi. Si Catalunya, en aquest cas,
reacciona com la dona insegura, que es deixa entabanar pel marit
i recula, haurà caigut de nou sota el control d’Espanya”.
Alexandre insisteix explicant que “hi ha dominadors que quan ho
veuen tot perdut fan promeses de canvi i ofertes molt llamineres
per retenir el dominat. Però són mentida. El dominador no té la
més mínima intenció de complir res del que diu. Bàsicament
perquè és ell qui fa la llei, i feta la llei, feta la trampa”.
En el llibre, l’autor parla sobre el procés català i ho fa referint-se
a temes com la identitat, els Països Catalans, la història, la
llengua, l’economia, l’esport, la democràcia, el nacionalisme, la
dependència i la llibertat.
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