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El to sindical puja per
reivindicar salaris més alts.
CCOO i la UGT redoblen les
crítiques per la generació
de feina més precària.
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anys
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anys

Evo Morales ordena que
les empreses de petroli
entreguin tota la producció
a l’Estat, mentre l’exèrcit
controla les refineries.

Els sindicats diuen que
combatran Aznar si fa
retallades socials. Els dirigents
catalans demanen al govern
reobrir el diàleg social.

Clam de l’1 de Maig Bolívia nacionalitza Anunci sindicalTal dia
com
avui fa...

ls eurodiputats
Ernest Maragall,

Josep M. Terricabras i
Ernest Urtasun han
posat el crit al cel. Per
què? Doncs perquè el

grup Aliança dels Demòcrates i Llibe-
rals per Europa, a instàncies de l’euro-
diputada d’UPyD Teresa Giménez Bar-
bat, va promoure en les dependències
del Parlament Europeu un acte sobre
els nacionalismes i en el text de difusió
es feien afirmacions com ara que
aquests nacionalismes –se suposa
que sense estat– eren “deliris necessi-
tats d’una intervenció psiquiàtrica”.
Ras i curt: la gent que promou la inde-
pendència de Catalunya està perquè
la tanquin en un hospital.

Jo no sé de què s’estranyen els tres
dignes diputats de Catalunya. Això de
titllar de boig a qui pensa diferent és
una tradició molt arrelada. I ben a
prop de casa nostra, no creguin.

Resulta que ja el coronel Antonio
Vallejo-Nájera, cap dels serveis psi-
quiàtrics militars de la dictadura fran-
quista, va malgastar bona part del seu

temps a demostrar que el marxisme
es nodria de les persones menys intel-
ligents. Per fonamentar la seva tesi, Va-
llejo-Nájera va estudiar cinc grups de
persones, entre els quals hi havia cap-
tius de les Brigades Internacionals, do-
nes empresonades a Màlaga i un grup
de “marxistes catalans”. Els resultats
d’aquests estudis presumptament
científics, que avalaven la seva tesi,
es van publicar a la Revista Española
de Medicina i Cirugía de Guerra.

Vallejo-Nájera es va convèncer que
existia un gen rojo que, a més, era el
responsable de la degeneració de la
raça hispànica. Solució? “Un cop pro-
vat que ser marxista és una malaltia
cerebral, cal separar el gra de la palla,
prenent els fills als dèbils mentals.”
Aquest consell va servir de coartada
per robar els fills a moltes dones em-
presonades per la dictadura.

¿Estic dient que els promotors
d’aquest seminari són hereus i èmuls,
en ple segle XXI, del coronel Antonio
Vallejo-Nájera perquè utilitzen els ma-
teixos o semblants arguments?

Déu me’n guard. Jo em limito a
fer una evocació històrica.

E

Full de ruta
Lluís Martínez

A la recerca
del ‘gen rojo’

“Un cop provat que ser
marxista és una malaltia
cerebral, cal separar
el gra de la palla”

Mitjans de
comunicació
b Els mitjans de comunicació
ens transmeten els esdeveni-
ments que succeeixen diària-
ment. A la premsa, els titulars i
temes d’alguns articles són
portadors de violència, mal-
tractaments, abusos sexuals,
etc... amb profusió de detalls
que per si sols són motiu de
més morbositat. Veiem diària-
ment a la televisió pel·lícules i
sèries de baix nivell que en lloc
de distreure ofenen el bon gust
i la sensibilitat de l’espectador,
i també desmereixen progra-
mes ben elaborats que són
d’interès general.

Caldria veure en la petita
pantalla espais d’entreteni-
ment amb reportatges cultu-
rals i també lúdics per il·lus-
trar la ment i donar un to posi-
tiu a la vida. També seria be-
neficiós donar a conèixer ac-
cions altruistes i generoses
de persones que han deixat
benestar, família i país per

ajudar els que no tenen veu ni
mitjans de subsistència i que
són mereixedors de tot reco-
neixement i divulgació per la
labor social que realitzen.
M. TERESA ROYO
Terrassa

Gossos i platges

b La intenció de l’Ajuntament
d’habilitar un bocinet de platja
perquè hi pugin anar les perso-
nes amb gossos és un despro-
pòsit descomunal, però no per
les raons que molta gent esgri-
meix sinó perquè en si mateixa
és una mesura injusta i quasi
inconstitucional. Que potser
les persones amb el gos han
de demanar permís als que no
en tenen per poder fer el ma-
teix que fan ells –o sigui anar
a la platja–? Les opinions que
en defensen la prohibició fan
palesa la seva intolerància
vers allò que no els agrada, en
aquest cas els gossos; creuen
que tot el que no els agrada
ha d’estar prohibit per llei.

No, a la platja, com a tot ar-
reu, els gossos amb els seus
amos hi han de tenir lliure ac-
cés sense traves. I si n’hi ha
un que es comporta com un
vàndal, fot-li canya, multa
grossa i llestos. Exactament
igual que s’hauria de fer amb
els incívics entre els antigos-
sos, que també n’hi ha i nin-
gú els diu res a la platja.
RAFAEL ORIOL I RADIGALES
Barcelona

Senyories, vagin
a la merda
b Fèlix (51), farmacèutic, cada
mes se les enginya per pagar
allò que l’administració li deu.
David (54), un pare que fa més
de cinc anys que busca feina
sense èxit i sense cobrar res.
Inés (43) també en busca, i no
pot ser mare si no en troba.
Carme (55), mestra de la pú-
blica, redobla els esforços da-
vant les retallades en l’ense-
nyament. Laura (23), estudiant
de cinquè de medicina, quan

superi el MIR amb prou feines
cobrarà 1.000 euros al mes
per atendre pacients. Mercè
(92), viu sola amb la seva min-
sa pensió. Araceli (55), met-
gessa de la sanitat pública
amb més pacients que temps
per atendre’ls. Marta (18), s’es-
força per tenir una bona nota a
la selectivitat i decidir el seu fu-
tur. No acabaríem la llista de
les dificultats de ciutadans
honrats mentre es multiplica la
llista de polítics estafadors, de
milionaris que encara són més
rics per portar diners a Pana-
mà, i mentrestant la reialesa és
a judici i troben exalcaldes i ex-
presidents deutors amb Hisen-
da i corruptes fins a les orelles.

En lloc de buscar-hi solu-
cions urgents, els polítics tor-
nen al vodevil de noves elec-
cions, després de mesos de co-
brar sou de diputats, senadors i
govern en funcions. Com va dir
José Antonio Labordeta: “Se-
ñorías, váyanse a la mierda!”
JOSEP MARIA NIN
Barcelona
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El lector escriu

“De cap manera
volem reproduir
els comportaments
que hem hagut de
patir fins ara

a em perdonareu, però no és el mo-
ment. De cap manera. Em voleu ex-
plicar per què hem de proclamar

avui, ara, que la futura república catala-
na tindrà com a única llengua oficial el ca-
talà? S’hi estigui d’acord o no, de què ser-
veix això? Aporta algun element positiu
que ajudi a avançar cap a un final feliç per
a tots els catalans? Sembla mentida que
–de bona fe o amb mala intenció– entrem
en un envit com aquest. La Catalunya que
mirem de construir entre tots, amb lliber-
tat, amb democràcia, pacíficament, har-
mònicament, parlarà la llengua o les llen-
gües que decideixin els seus habitants.
Queda clar? O encara hi algú que es pensa
que construirem un país no democràtic?
Un país d’imposicions? Un país com el
que provem de perdre de vista?

ENTENC QUE ALGUNS es preocupin per la
llengua. Sí, cal defensar-la; sí, necessita
suport institucional; sí, exigeix un reco-
neixement a tots els nivells. Salvarem la
llengua perquè és la nostra riquesa, el su-
port més bàsic per a la nostra cultura i la
nostra manera de ser al món. Però ho fa-
rem sense oblidar que per caminar calen

J dues cames. La segona cama sobre la qual
camina el nostre poble és la convivència.
Hem après a conviure. Han convingut
molts noms a un sol amor, que deia Es-
priu amb il·lusa esperança hispànica. No
hi renunciarem per cap motiu, ni que si-
gui elevat i noble. Som un poble que exi-
geix respecte des del respecte.

DUES CAMES BEN FERMES per anar enda-
vant i que l’una no entorpeixi l’altra. Algú
–i no cal explicar qui ni per què– espera
que ens entrebanquem, ensopeguem, que
els purismes ben intencionats encallin el
camí, que les pors o les desconfiances ens

enterboleixin la vista, que ens travem els
uns als altres discutint per un demà que
encara no hem guanyat. No estem expli-
cant el conte de la lletera. Tenim els peus
en terra ferma i sabem on anem. Quan si-
gui l’hora de la llibertat –la llibertat de tots
els ciutadans– l’exercirem amb la prudèn-
cia que hem tingut i que hem hagut
d’aprendre a fer servir per sobreviure.

QUE EL CATALÀ HA DE CONTINUAR essent la
llengua de Catalunya? Evidentment. Que
el castellà, parla habitual de molts dels
ciutadans, ha de tenir el respecte i el re-
coneixement que correspongui? Sense
dubte. De cap de les maneres volem re-
produir els comportaments que hem ha-
gut de patir fins ara. Però això no és ara el
problema. No és el problema d’avui, quan
encara tenim tot un estat en contra. Les
nostres formes de convivència les decidi-
rem lliurement quan siguem lliures. Pri-
mer una cama, després l’altra, sense pres-
sa i sense pausa. Llengua i respecte; llen-
gua i convivència. Posar el carro davant
dels bous no ajuda gens a fer el camí que
encara cal caminar. D’entrebancs de tota
mena, ja ens en posaran els altres.

Pius Pujades. Periodista

Llengua i convivència
Tribuna




