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El portaveu del PP al Senat es
vanta que l’acord pel poder
judicial permet “controlar la
sala segona del Tribunal
Suprem per darrere”.

10
anys

20
anys

La companyia aèria Ryanair
afirma, amb relació a l’anunci
que vol operar al Prat, que no
ha deixat de creure en
l’aeroport de Reus.

El jutge Garzón veu indicis per
inculpar González com a
creador dels GAL. L’expresident
veu en l’acte la confirmació de
l’“amenaça” del PP.

Escàndol Suprem Ryanair al Prat El PSOE i els GALTal dia
com
avui fa...

s molt difícil sepa-
rar un judici de la

seva sentència, de la
mateixa manera que
també sembla difícil
separar una entitat

dedicada als drets humans del país
dels seus membres. Un judici inclou la
seva sentència, i una sentència és el re-
sultat de tot el procés efectuat durant
el judici. La conclusió d’Amnistia Inter-
nacional de considerar el judici contra
els presos polítics com a just i la sen-
tència com a injusta sembla un exercici
més propi d’equilibristes polítics que
d’analistes freds sobre la situació dels
drets humans. Aquest judici just prové
d’unes maniobres arbitràries realitza-
des per la instrucció del cas i de la vo-
luntat d’escarment de tots els aparells
de l’Estat que hi van intervenir, des de la
fiscalia (“de qui depèn?”) fins als infor-
mes dels guàrdies civils. La suposada (i
qüestionada) pulcritud tècnica del jut-
ge Marchena en la fase central del pro-
cés no va ser més que el nexe inevitable
que portava d’una acusació exagerada
amb voluntat de castigar a la sentència

exemplaritzadora signada pel mateix
jutge de 100 anys de presó en total per
als presos polítics catalans. Una forma-
litat legal, un esforç tècnic d’aparentar
neutralitat davant dels ulls internacio-
nals, un pont indispensable per unir la
voluntat de càstig amb l’execució final
del càstig.

Tot i això, l’informe de les delega-
cions a Espanya i Catalunya d’Amnistia
Internacional sobre la sentència del
procés contra els líders polítics i socials
independentistes ha trigat un mes a
aparèixer i decidir sobre la qüestió, i ho
ha fet amb els equilibris propis de qui
ha hagut de transaccionar posicions
per no ofendre del tot determinades
sensibilitats. És molt fàcil decidir una
opinió sobre conflictes llunyans on som
simples observadors i tots ho fem. Però
deu ser molt més difícil discernir sobre
nosaltres mateixos amb la valentia i ho-
nestedat moral que apliquem sobre els
altres. Un judici és injust quan el seu
origen, i el seu final, estan viciats d’es-
carment i repressió política. Aquí, i a la
Xina Popular.
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Full de ruta
David Marín

Aquí i a la
Xina Popular

Però deu ser molt més difícil
discernir sobre nosaltres
mateixos amb la valentia
i honestedat moral que
apliquem sobre els altres.

“Quins magnífics
retrats d’homenots
que conté, el llibre
de memòries de
Narcís Garolera

arcís Garolera, reputat filòleg, un
dels màxims especialistes en l’obra
de Jacint Verdaguer, acaba de pu-

blicar un llibre de memòries molt sucós a
Edicions de 1984: Galeries del record. Me-
mòries d’un filòleg. L’obra, escrita amb
una gran pulcritud, combina amenitat i sa-
viesa, i està amarada d’ironia –sovint, una
ironia amarga– i dotada, en alguns passat-
ges, d’una tensió dramàtica que diríeu prò-
xima a la ficció novel·lesca.

“VAIG VENIR AL MÓN, a la ciutat de Vic, la
matinada del 28 d’agost del 1949.” Les pà-
gines sobre la infantesa tenen un aire més
líric que no les que ocuparan el relat de
l’edat de maduresa. Com Sagarra en les se-
ves Memòries, Garolera també enfondeix
les arrels de l’arbre genealògic propi: l’arrel
vigatana, la garrotxina. D’aquesta primera
etapa, cal destacar-ne el “desastre fami-
liar” ocasionat per l’erràtica vida laboral
del seu pare, un pecat que, indirectament,
han anat pagant els fills. Potser per això
mateix, l’autor ha tingut, des de sempre, la
pruïja de posar molt de seny en la feina i
planificació del seu futur. El pas pels maris-
tes i pel Seminari, anys de la primera jo-

N ventut, marquen també el seu caràcter.

EL LLIBRE GUANYA en intensitat i interès
un cop el protagonista desembarca a Bar-
celona, penjada la sotana, per cursar-hi la
carrera de filosofia i lletres. Corria l’any
1968, i les pàgines dedicades al pis on feu
cap l’estudiant de Vic són impagables. An-
tirevolucionari i conservador, el jove Garo-
lera va construint la seva personalitat i
afermant la seva vocació. A la facultat, fa
amistat amb un professor de renom: Joan
Solà –juntament amb el de Verdaguer, el
nom més citat en les sis-centes pàgines
llargues del volum–. Anys a venir, i superat
el servei militar, hi haurà un fet molt relle-

vant: l’abril de 1986 és exclòs del comitè
d’edició de l’obra verdagueriana, obra que
s’havia d’anar publicant a Eumo. Joaquim
Molas n’és el responsable: “Les conseqüèn-
cies d’aquest veto determinarien, de for-
ma decisiva, la meva posterior dedicació a
l’estudi i l’edició de l’obra de Verdaguer.”

I HI HA MOLTA MÉS TECA: el profund desen-
gany en veure com la política contamina
diversos sectors professionals; el de l’en-
senyament, posem per cas, que Garolera
coneix molt bé, com a professor en tots els
nivells, excepte el primari, i com a inspec-
tor. Les seves desavinences amb la dega-
na Folch durant els seus anys a la UPF.
Moltes d’aquestes pàgines són, doncs, de
defensa pròpia. De lliçons, el llibre en pro-
posa unes quantes. Jo en subratllaria, so-
bretot, dues: la importància de tenir un
projecte en la vida (el de Garolera ha estat
la filologia). I el pes que tenen algunes de-
cisions a la vida, que ens marquen, sisplau
per força, indefectiblement. A banda tot
això, quins magnífics retrats d’homenots
que conté, el llibre: J. V. Foix, Gabriel Fer-
rater, Martí de Riquer o Joan Coromines,
entre altres!

Jordi Llavina. Escriptor

Memòries d’un filòleg
Tribuna

Qui, què?
b Qui actua? Hi ha l’agressiva
atmosfera amb la crueltat na-
cionalista espanyola d’alt ca-
lor patriòtic. Què hem de fer?
Els 11 de setembre, cridant
Visca Catalunya!, els grisos
treien les porres empaitant-
nos ronda de Sant Pere cap a
la plaça d’Urquinaona. Tot ve
de molt lluny. L’ogre imperia-
lista carregat de crueltat ens
insulta amb el que els identifi-
ca a ells: terroristes. Hi ha
nous presos polítics, els que
agafen en manifestacions de
protesta han begut oli. Hi ha
qui fa quinze dies que és a la
presó, per estar apagant un
contenidor els dies d’octubre
d’enguany de foc i porres a
Barcelona. Els van acusar del
que feia amb propietat i perí-
cia la policia, els actors que
anaven cremant contenidors.
Visca el Tsunami Democràtic.
El ministre Marlaska, amb el
pit inflat, va dir que en pocs
dies sabrien qui els dirigia per

la professionalitat d’experts
informadors: CNI? Els falla la
ment i no coneixen el civisme.
Els sobra barbàrie.

ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona

A la Sra. Carmen
Calvo
b Senyora vicepresidenta (en
funcions) del govern d’Espa-
nya, que apel·la a la responsa-
bilitat dels independentistes
per fer possible el seu govern,
li voldria preguntar: per què
ho hauríem de fer?, què ha fet
el seu govern pel poble de Ca-
talunya?, per respectar els lí-
ders del poble de Catalunya,
avui en presó, a l’exili, o ame-
naçats pels tribunals? Fins
que vostès no entenguin que
nosaltres, els catalans, som,
com vostès, un subjecte polí-
tic de ple dret, no ens demani
impossibles.

I, digui’m, per què hauríem
d’anteposar Espanya a Cata-

lunya? Diguin el que diguin les
seves lleis i constitucions que
vostès ens imposen, Catalu-
nya és la nostra nació i no hi
renunciarem. Si Espanya ho
hagués entès, vostè ara, tot
eludint una responsabilitat se-
va, no ens demanaria impos-
sibles.

MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona

El Capità Amèrica
segueix entre
nosaltres
b El passat dia 12 de novem-
bre es va complir el primer
any sense Stan Lee. Creador
d’històries protagonitzades
per superherois com el Capità
Amèrica, Els 4 Fantàstics o
Spiderman, en les quals ens
hem submergit durant més
de mig segle evadint-nos dels
nostres problemes o preocu-
pacions quotidianes. Vam po-
der ser partícips dels somnis i
històries que inundaven una

ment brillant, i per sort, conti-
nuarem gaudint de les seves
creacions, de manera que
Stan Lee seguirà entre nosal-
tres per la resta de la història.
Stan Lee era sens dubte el ve-
ritable Capità Amèrica, sor-
gint des dels seus humils orí-
gens a Manhattan fins al més
alt en la història mundial.

MARIO SALAMANCA
Barcelona

Diàleg dins la llei
b És com un mantra: “Diàleg
dins la llei.” Això és com enco-
tillar la democràcia, començar
la casa per la teulada o fer
com aquell que no vol arribar
enlloc. La política passa im-
prescindiblement pel diàleg
però a partir de les necessi-
tats i aspiracions socials i les
prioritats d’execució. Si les
converses porten a canviar
una llei, quin és el problema?

PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)
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