
na que ens volen vendre ha fet
diluir el partit, que ha cedit un
cop i un altre. Cal dir prou i
tornar a generar il·lusió i
aprendre la lliçó que en un go-
vern l’independentisme hi ha
d’entrar en un lloc predomi-
nant, si no les contradiccions
acaben passant factura. / AL-

BERT CORTÉS. Tarragona.

Sense tercera hora!
� Finalment el govern català
ha actuat com el que és, un go-
vern que defensa els interessos
de Catalunya i que vetlla per
les seves necessitats. Gràcies a
Esquerra la tercera hora de
castellà no serà obligatòria
perquè, a més, tampoc no és
necessària. Tothom sap que si
alguna llengua requereix aju-
da, ho ha dit el mateix presi-
dent Montilla, és el català. Per
tant, no puc si no expressar la
meva alegria perquè el castellà
no prengui més hores al català,
que les necessita, i que la nos-
tra llengua pròpia segueixi sent
la llengua pròpia també de
l’ensenyament. / MARTA BAR-

NIOL. Roda de Ter (Osona).

Teatre infantil a
Igualada?
� Aquest dissabte 9 de juny el
meu marit, la meva filla i jo
vam anar a Igualada en la 18a
Mostra de Teatre Infantil i Ju-
venil. Vam arribar-hi vora les
11 del matí i vam marxar prop
de les 6. En aquestes set hores
vam ser incapaços de veure
cap espectacle. S’havien de re-
collir les entrades, de franc,
una hora i mitja abans de l’es-
trena, però abans que les taqui-
lles s’obrissin les entrades ja

s’havien exhaurit. Els progra-
madors tenien dret a agafar les
entrades abans d’obrir taquilla.
De manera que el públic con-
vencional, els nens, que de fet
és per a qui està muntada la
mostra, no podien assistir a
cap espectacle. L’organització
s’hauria de plantejar per a qui
es fa la mostra. Si és per als
programadors, que seria ben lí-
cit, no cal que facin propagan-
da per al públic en general, ni
que assegurin descomptes es-
pecials per a nens i socis del
Club Súper3. Després de set
hores voltant per la bonica po-
blació d’Igualada vam marxar.
No crec que hi tornem. / ESTER

SELLÉS. Barcelona.

Sense violència
� Un home de 64 anys mata a
cops de martell la seva dona
després d’una discussió en un
municipi de la Corunya. Arran
de fets com aquests, no es fa
encara més necessària una as-
signatura com ara l’educació
per a la ciutadania en les nos-
tres escoles? Aquesta educació
podria ajudar a pal·liar la into-
lerància, que és una constant en
la nostra societat. Les guerres
fratricides n’han estat el seu
màxim exponent. I encara avui
dia veiem que la falta de diàleg
i serenitat està marcant el debat
polític. Cal aprendre a viure
amb la diferència. Sense vio-

lències. / JOSEP R. REIG. Barcelona.

TAV
� Fa uns dies es va anunciar
que el TAV no arribarà a la
fronterera francesa fins al
2012. 20 anys després del tram
Madrid-Sevilla! Ni governs del
PSOE ni governs del PP han
mostrat cap interès amb Cata-
lunya. Amb talante, o no, el
resultat és el mateix: un platet
de llenties. I que consti que
una part important (i molt im-
portant) de responsabilitat la
tenen els partits d’aquí... Nin-
gú s’adona que l’Estat espa-
nyol ja no és un bon nego-
ci? / ALBERT AGUADÉ. Barcelona.
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Als votants i exvotants
decebuts amb Esquerra
� Des d’ERC a Sabadell, et puc
assegurar que seguirem treba-
llant amb esforç i il·lusió perquè
Esquerra a Sabadell torni a créi-
xer i per esmenar aquest petit
sotrac que hem sofert en les
eleccions municipals del 2007.
Estic convençut que la dinàmi-
ca nacional ens ha perjudicat
més del que alguns volen fer-
nos creure i, ara, entre totes les
persones que posem l’ideari
d’ERC per sobre d’interessos
personals, ens toca redreçar-ho,
tant en l’àmbit de la ciutat com
del país. Et puc assegurar que
les persones que hem estat al
capdavant d’aquesta campanya
hem dedicat tots els nostres es-
forços i moltes hores per assolir
el tercer regidor. [...] També ens
comprometem públicament a
analitzar els errors que haguem
pogut cometre i que, ben segur,
diagnosticarem i intentarem no
repetir en el futur. Tant en clau
local com nacional. Com sem-
pre passa quan les coses van
mal dades, persones que no han
fet res en tota la campanya ara
es queixen. Al poble d’on pro-
vinc diuen que qui res no fa, res
no esguerra i no deixa de ser
cert. [...]

Des de la nostra secció local
seguirem lluitant per tal de pos-
sibilitar que Sabadell sigui un
referent en l’avenç dels ideals
de progrés social i alliberament
nacional que promou ERC.

Gràcies per la teva atenció i
esperem que tornis a confiar en
nosaltres. Salut i llibertat! / XA-

VIER ROSSELL-APARICIO, secretari

d’organització d’Esquerra Sabadell (Va-

llès Occidental).

osova, amb uns dos mi-
lions d’habitants, la
major part dels quals
són d’origen albanès,

vol ser independent. És l’última pe-
ça de la desaparició de l’antiga Iu-
goslàvia provocada pels deliris im-
perialistes de Slobodan Milosevic i
els serbis més radicals. Primer Sèr-
bia els va treure l’autonomia el
1989, cosa que va forçar que els al-
banokosovars proclamessin un any
després la independència de la re-
gió. Els enfrontaments van ser

K constants quasi tota la dècada, però
els serbis estaven més preocupats
primer per Eslovènia, després per
Croàcia i finalment per Bòsnia per
obrir militarment el front kosovar.
En el conflicte amb les altres na-
cions de l’antiga Iugoslàvia els ul-
tranacionalistes serbis van mirar
Kosova. Milosevic i els radicals
serbis van aplicar a Kosova les tàc-
tiques de neteja ètnica forçant el
desplaçament de milers de persones
sobretot cap a Albània i Macedò-
nia. Només la intervenció el 1999

d’una força internacional, liderada
pels EUA, va evitar que la tragèdia
a Kosova fos més gran. Des del
2006, aquesta regió està sota l’ad-
ministració de l’ONU, protegida
per 17.000 soldats de l’OTAN i
pendent de saber quin estatus polí-
tic acaba tenint. És una situació que
no es pot allargar indefinidament.
La solució no és fàcil perquè Sèrbia
s’hi oposa, i Rússia també perquè
tem que si es dóna la independència
a Kosova, moltes altres regions
també la reclamin. Però la determi-

nació dels EUA a reconèixer Koso-
va, encara que s’encalli el procés a
l’ONU, fa pensar que els kosovars
aviat gaudiran de la seva sobirania.
A Bush l’interessa perquè això sig-
nifica tenir als Balcans dos estats
més aliats. Albània va rebre el pre-
sident dels EUA com un heroi, i
Kosova considera els nord-ameri-
cans els seus salvadors. Una Koso-
va independent serà un factor d’es-
tabilitat molt més gran per a Europa
que no pas si és un país amenaçat i
sense un estatus clar.

La independència de Kosova




