Ficcions històriques a la carta
Arreu ens surten padrins - padrins interessats tanmateix. Què si no
es pot dir dels qui proclamen uns 'origines françaises du drapeau
catalan'?
'Franc' no vol dir 'francès'. Karl der Grosse, conegut entre nosaltres
com Carlemany, era rei del francs i la seva llengua era una variant
del fràncic, d'arrel germànica. Fou coronat Emperador a Roma el dia
de Nadal de l'any 800. El seu imperi comprenia part del que després
serien França i Alemanya. Carlemany va morir el 814.
El Tractat de Verdun (843) va dividir l'Imperi en tres parts, que amb
el temps serien el germen de França, Alemanya i una zona
intermèdia - la Lotaríngia - avui repartida entre Bèlgica, els Països
Baixos, Luxemburg, Suïssa i el nord d'Itàlia.
Un any abans del repartiment s’havien promulgat els Juraments
d'Estrasburg, que van ser redactats en 'romana lingua' i en 'teudisca
lingua' i proclamats en veu alta i cadascú en la llengua de l'altre per
Carles el Calb i Lluís el Germànic.
Ni aquestes llengües són encara francès ni alemany, ni els territoris
són encara França ni Alemanya. De França, aquests territoris només
comprenien el nord de la Loira - i encara exclosa tota la Bretanya -, i
d'Alemanya, només la part més occidental.
Per tant és clarament abusiu parlar dels 'origines françaises du
drapeau catalan'. Deixant de banda que la de les quatre barres és
simplement una llegenda, ni França era França ni Catalunya era
Catalunya, ni el destí de les nacions està predeterminat des de
l'origen.

No estava prederminat que quatre segles després un rei imprudent
passés una nit de disbauxa i al dia següent fos derrotat i mort a
Muret. Si això no hagués estat així, no sabrem mai què hauria
passat – de fet no té cap sentit preguntar-s’ho. Però el cert és que
si algú explicava la Catalunya de fa 1200 anys -se’n digués avui com
se’n digués i pensessin el que pensessin els seus habitants d’avui –
la hstòria correcta no podria parlar del ‘origens francesos’.
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