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i ha dues lluites fonamentals
en la història contemporània
que semblaven guanyades però

que només ho han estat parcialment:
la igualtat de drets entre blancs i ne-
gres als EUA i la igualtat de drets en-
tre homes i dones arreu del món. Du-
rant molt temps ens hem volgut con-
vèncer que ja ho teníem a tocar, però
és mentida. Deixaré la qüestió del gè-
nere per a una altra ocasió i em cen-
traré en la igualtat de raça, perquè tal
dia com avui de 1963 l’activista afroa-
mericà Martin Luther King pronun-
ciava un discurs que ha restat per a la
història i que començava dient “I have
a dream”. King pronunciava un dis-
curs multitudinari al cor polític dels
Estats Units, a Washington DC, als
graons de l’escala del Lincoln Memo-
rial. El somni d’aquest lluitador de la
pau i dels drets de l’home era que els
seus fills algun dia podrien viure en un
país on no es discriminés ningú pel co-

H “Dels 509 morts
a mans de la policia
dels EUA enguany,
123 eren negres; en
el 97% dels casos
no passa res

lor de la seva pell: “[...] Tinc un somni;
que un dia aquesta nació s’alçarà i viu-
rà el veritable significat del seu credo:
‹Creiem que aquestes veritats són evi-
dents per si mateixes: que tots els ho-
mes són creats iguals›.” King hauria
estat orgullós que 53 anys després del
discurs en fes vuit que el president

dels Estats Units fos negre; que els
principals esportistes, actrius i actors
o músics d’aquest país són d’aquest
color. Però estaria enormement trist
en constatar que en l’ADN dels nord-
americans no s’ha extingit el racisme.
Potser les grans figures intel·lectuals,
artístiques o esportistes afroamerica-
nes són respectades (aparentment),
però en el dia a dia milers de ciutadans
negres són tractats amb menyspreu i
continuen sent víctimes d’agressions
que resten impunes, perquè les es-
tructures de poder polític, judicial i
policial continuen en mans de blancs
que odien la gent de color, sobretot la
que lluita amb persones d’altres races
per la supervivència. Des del gener
d’aquest any fins avui la policia estatu-
nidenca ha mort 123 afroamericans
d’un total de 509 morts. El 2015, un
97% dels casos en què hi havia impli-
cats policies blancs van acabar en un
no-res. Encara no ens hem despertat...

Andreu Mas / amas@elpuntavui.cat @Andreumasd

Un somni incomplert
Tal dia com avui

Veient la feblesa jurídica dels
arguments de la fiscalia que

han desembocat en la decisió d’im-
pedir que Arnaldo Otegi sigui el
candidat de Bildu en les properes
eleccions basques, tot fa pensar
que la qüestió serà finalment escla-
rida amb condicionants estricta-
ment polítics. L’afectat ja ha deixat
clar que no llançarà la tovallola, i la
seva defensa aporta elements favo-
rables a la seva candidatura que
semblen del tot raonables. En pri-
mer lloc, l’existència d’altres prece-
dents i, en segon lloc, el fet que la
sentència que va condemnar-lo no
especificava els límits de la seva in-
habilitació. En qualsevol cas, la pilo-
ta és a la teulada dels jutges, que no
ho tindran precisament fàcil a l’ho-
ra d’emetre el veredicte final.

Otegi ha sortit de la presó un
cop complerts sis dels onze anys de
condemna que la justícia espanyola
li va imposar després d’acusar-lo
d’haver intentar reconstruir la il·le-
galitzada Batasuna seguint pre-
sumptament ordres de la cúpula
d’ETA. Des d’aquest punt de vista,
doncs, és un ciutadà rehabilitat que
ha recuperat plenament tots els
seus drets. Però resulta, a més, que
els fets s’han encarregat de demos-
trar, d’altra banda, la inconsistència
de les acusacions, perquè ETA ja es-
tava en procés de dissolució quan
se suposa que Otegi provava de re-
construir Batasuna.

Tot indica que serà el Constitu-
cional qui tindrà la darrera paraula,
un tribunal desprestigiat per un
munt de sentències indissimulada-
ment polititzades. Però seria un er-
ror imposar les pressions polítiques
a les deliberacions de caire jurídic
tenint en compte, a més, que ETA
ja no mata i que està en procés de
dissolució definitiva. Que Otegi
aposti per les urnes és senzillament
un èxit de la democràcia.

Otegi,
víctima de 
la política

EDITORIAL

Desclot
Vicent Sanchis

Carbonell i
Corella

a mort de Jordi Carbonell ha merescut elogis sentits i
justificats. Carbonell va veure truncada la carrera

acadèmica per plantar cara a la dictadura i ho va fer amb
una valentia que els policies que el torturaven van
confondre amb la follia. No podia ser que un professor
catalanista fos valent. No se’ls podia resistir. Jordi
Carbonell, a més, va ser conseqüent i pragmàtic alhora. Va
demanar a la tropa inquieta que es va aplegar l’11 de
Setembre del 76 a Sant Boi que la prudència no els fes
traïdors. Això volia dir que no es resignessin a la reforma i

que breguessin per la ruptura. No
va poder ser. No el van
acompanyar ni els partits ni els
sindicats que havien combatut el
franquisme o que havien brotat
com bolets aprofitats amb el
tardofranquisme i la denominada

transició. Mogut, doncs, pel pragmatisme va fundar
Nacionalistes d’Esquerra i després va entrar, amb una
autoritat moral irrebatible, a Esquerra Republicana.
Esquerra és com és ara en gran part gràcies a Jordi
Carbonell. Tot això s’ha dit. Però hi ha un detall, petit i
aparentment inofensiu, que ha passat desapercebut.
Acadèmicament, Jordi Carbonell es va abocar en Roís de
Corella, un autor, el darrer clàssic, considerat “amanerat”,
“recargolat”, “fosc” i “contrari al geni de la llengua”. Fins i tot
Miquel i Planas, que l’havia recuperat en una magna edició,
en desconfiava. Carbonell el va estudiar, el va reivindicar, el
va difondre i, sobretot, el va entendre. Els petits detalls
encara fan més grans les grans persones.

L

Acadèmicament,
Jordi Carbonell
es va abocar en
Roís de Corella

Les cares de la notícia

Des de fa 34 anys l’arqueòleg i historiador Eudald
Carbonell és el director de les excavacions de
l’Abric Romaní, a Capellades (Anoia). Any rere
any, però, no deixa d’afegir descobertes que ens
poden ajudar a entendre la vida i la biologia dels
neandertals.

CONSELLER DE GOVERNACIÓ

Feina a l’Abric Romaní

El vot electrònic per als catalans residents a l’ex-
terior és una de les propostes estel·lars de Gover-
nació per aquesta legislatura, i la prova que és així
és que el projecte ja té memòria econòmica, en
què se xifra en un màxim de 2,3 milions d’euros la
seva implementació.
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Líder del fracàs
Albert Rivera

Aposta pel vot electrònic
Meritxell Borràs
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Eudald Carbonell

Tot i buscar el poder a la desesperada, Rivera es
convertirà divendres vinent en el líder del fracàs,
en ser l’únic polític espanyol a donar suport a
dues investidures fracassades en el govern d’Es-
panya, primer la de Pedro Sánchez i ara la de Ma-
riano Rajoy.
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