Transcripció

Entrevista a Joan Vilanova i Roset (1908-1990),
dibuixant

ACUSAT D’HAVER FET MATAR EL RECTOR DE LA SEU I D’HAVER
PENJAT UNA BANDERA COMUNISTA AL CAMPANAR

-

-

-

-

[JOAN VILANOVA]: Em van fer una denúncia a mi, molt forta,
dient que havia posat la bandera comunista a la punta del
campanar de la Seu. Fixa’t!
Una bandera?
Una bandera comunista a la punta del campanar de la Seu. Que
m’hi havia enfilat per fora...
I era veritat això?
Nooo! Era una bandera comunista que va aparèixer un dia
dintre el campanar de la Seu. Un dia va aparèixer, ho devien
fer els paletes que treballaven allà baix, que estaven fent obres
a la Seu. I el qui la va treure [inintel·ligible] al final va ser un
favet.
Com?
Un favet, un pagès de les Escodines, de cal Nan. No de cal Nan,
de cal Nasso.
[inintel·ligible]. És que eren tant dolents, els odis, que a un
perquè el matessin li fotien un bon paquet de coses que no eren
veritat, saps? A mi em van posar que jo havia fet matar el
rector de la Seu [inintel·ligible]; que m’havia apoderat del caixó
de la catedral; que vaig delatar l’amagatall del rector de la Seu;
que anava a plantar pasquins llibertaris per les esquines. Jo
sempre he sigut igual, igual ara que llavors, sempre. No és allò
com n’hi ha molts que quan són grans evolucionen, com n’hi ha
molts que han evolucionat perquè han fet quartos o pel que
sigui, i perquè s’han fet grans i s’han desenganyat. Jo no, jo
penso igual ara que llavors, igual, ben bé igual, saps?
I com pensa?
Com penso? Pues sóc lliberal i d’esquerra, i d’esquerra però
llibertat, llibertat, llibertat, llibertat... i catalanista.
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