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M
assimo D’Alema va ser
cap del govern italià
del 1998 al 2000. Havia
ingressat a les joven-

tuts comunistes el 1963, als 14
anys, per arribar a ser-ne el secre-
tari general. Als 19 anys va ingres-
sar al Partit Comunista Italià (PCI),
del qual fou dirigent a partir del
1983. Del 1988 al 1990 va dirigir el
seu diari, L’Unità.

El 1989 va protagonitzar la mort
del PCI per crear el socialdemò-
crata Partit dels Demòcrates d’Es-
querra (PDS), que ara presideix.
També és vicepresident de la In-
ternacional Socialista.

D’Alema ha formulat criteris in-
teressants en un recent debat pú-
blic. Ha dit una frase que podria
ser pròpia del president Bush: “És
impensable que avui, enfront del
desordre mundial, es pugui ex-

cloure a priori l’ús de la força”. Va
afegir que “exportar la democràcia
amb èxit vol dir no excloure l’ús de
la força a priori”.

També va manifestar que l’ad-
ministració Bush “ha centrat” un
“tema fonamental”, en afirmar
que “la seguretat resideix en l’ex-
pansió de la democràcia”.

D’Alema no podia deixar de
banda la campanya antiliberal i
antiamericana de Chirac. “Nosal-
tres –va dir D’Alema– hem criticat
l’alineament italià amb la política

dels Estats Units, però també en
l’alineament de França s’hi ha re-
flectit una visió instrumental
d’Europa, simètrica a l’acció d’a-
quells països que s’han posat dar-
rere d’Amèrica. Ha estat una ma-
nera d’obrar nostàlgica del neo-
gaullisme”.

“El multilateralisme –va afir-
mar– no pot ser interpretat com
compartir la impotència ni com
l’acceptació de l’ statu quo, sinó com
un sistema eficaç, capaç d’interve-
nir activament en les crisis econò-

miques i humanitàries, sense ad-
metre només la visió pròpia del
segle XIX de la sobirania nacional”.

Això permet recordar que D’A-
lema, com a cap del govern italià,
va ser un actiu partidari de la in-
tervenció militar a Kosovo, per de-
turar el genocidi dut a terme per la
Sèrbia de Milosevic.

No hi ha dubte que, si D’Alema
fos cap del govern italià, seria ben
rebut a la Casa Blanca. No ha se-
guit la mateixa trajectòria perso-
nal que Bush, ni té la mateixa visió
del món. Una virtut de D’Alema és
no complaure’s en la crítica irra-
cional, ideològica, provocadora i
immadura pròpia d’altres. Per
dir-ho ben concretament i com ha
quedat clar, D’Alema no és, ni gens
ni mica, com Zapatero. És una sort
per a Itàlia i una gran desgràcia
per a Espanya.

➤ ➤ ➤

‘Campeooones!’
Feia dies que ho volia propo-
sar, però em feia sentir mal-
astrugança: que quan el Barça
sigui matemàticament cam-
pió, o gairebé, que el públic
no canti allò de “campeones,
campeones” que fa tanta ràbia.
I ja ho hem hagut de sentir al
darrer partit a l’estadi. O en-
cara pitjor, traduint el càntic
a un “campio-ons, campi-
o-ons” súbdit de l’espanyol.

A veure si trobem una so-
lució ben nostra, com la và-
rem trobar a l’hora de substi-
tuir els “otra, otra / una altra,
una altra” dels concerts per
un “no n’hi ha prou”.
.......................................................

Lluís Cintas

Martorell (Baix Lobregat)

Homenatge a Josep
Palau i Fabre

Si algú mereix un homenatge
en aquest país és en Josep Palau
i Fabre. L’escriptor més com-
plet de la literatura catalana
del segle XX i el millor candidat
català al premi Nobel. Però
voldria destacar la seva lluita
per la nostra llengua.

Creador d’una revista de
poesia, clandestina simple-
ment perquè era escrita en
català, en els seus llibres sobre
Picasso, traduïts a molts idio-
mes, sempre ha obligat que hi
consti “Traduït del català”. La
seva obra sobre Picasso és un
referent mundial per a tots els
estudiosos del pintor mala-
gueny i de l’art en general,
però Catalunya ha d’agrair a
Palau que hagi demostrat la
catalanitat de Picasso. Sense
la seva obra el pas de Picasso
per Barcelona, Horta de Sant

Joan (on va aprendre a parlar
en català), Gósol i Cadaqués
seria una simple anècdota,
deslligada de qualsevol rela-
ció sentimental.

És coneguda la seva insis-
tència a posar per títol Les se-
nyoretes del carrer Avinyó a la
famosa obra en lloc de Les de-
moiselles d’Avignon. Com altres
amics catalans de Picasso (Sa-
bartés, Manuel Pallarès), Pa-
lau va mantenir viu el record
de Catalunya al cor del genial
artista.

El Centre Picasso d’Horta té
un deute permanent amb Jo-
sep Palau. Ell n’ha estat l’im-
pulsor i guia en tot un procés
(que no ha estat fàcil) que ha
arribat al reconeixement ac-
tual. Horta de Sant Joan va ser
un dels primers indrets a de-
dicar un carrer a Picasso, l’any
1968, per agrair-li les seves
mostres d’afecte. Ara Horta
hauria de dedicar un carrer a
Palau i Fabre per agrair-li que
hagi demostrat, a través de la
seva obra, els forts llaços sen-
timentals i plàstics entre el
pintor i aquest petit poble de
Catalunya.

Gràcies, Josep Palau.
.......................................................

Elias Gaston Membrado.

President del Centre Picasso

d’Horta

Horta de Sant Joan

Una fagotització
quasi completa

Observo cada cop amb més
astorament la fagotització de
la cultura catalana que està
tenint lloc a casa nostra. Po-
den semblar paraules molt
gruixudes, però unes dades la
poden confirmar.

Ja no és el fet que quasi no hi
hagi pel·lícules en català als ci-

nemes o que el percentatge de
TV en català a què tenim accés
sigui ínfim. Cal preguntar-se
quina cultura es promociona
majoritàriament a casa nostra.
És evident que la catalana no.
El govern català s’acaba de
gastar més diners en Cervantes
dels que mai no s’ha gastat en
cap escriptor català.

Paral·lelament, veiem que
per al centenari de Joan Co-
romines, ja passat de data, el
comitè que n’ha d’organitzar
la commemoració ni tan sols
s’ha reunit! Però això no és
tot. No tan sols els escriptors
en català són absents de TV3
–com ha denunciat darrera-
ment Xavier Bru de Sala–, si-
nó que de tres circuits turísti-
co-literaris que actualment
estan disponibles a Barcelona,
sobre figures literàries catala-
nes, les dues terceres parts
són per a autors en castellà.

La llengua i literatura cata-
lanes és evident que molesten
profundament algú. El que
resulta més estrany és que les
nostres autoritats també s’a-
puntin alegrement a aquest
procés de fagotització.
.......................................................

Jaume Serra Novales

Barcelona

És un bon principi
Ha estat molt valent en Ro-
dríguez Zapatero en dir pú-
blicament que “los documentos
requisados a la legal y legítima
República, lo fueron con finalida-
des que deberían avergonzarnos”.
I és cert, se’ls emportaren
perquè els sicaris feixistes /
franquistes continuessin,
amb la col·laboració dels boti-
flers (traïdors), la tasca d’a-
norrear tot allò que fes pudor

de català, i alguns salmantins
hi van tenir quelcom a veure.

El president va deixar sense
arguments Pedro Jota i els
nostàlgics hereus de la dicta-
dura que defensen retenir el
que es va robar, amb la falòr-
nia que “es un fondo cultural de
los españoles” (les còpies també
les poden llegir).

Per deixar-ho ben clar, cal fer
una passa més. Així ens estal-
viaríem el temps de rebatre les
raons mistificades dels hereus
dels qui ens van hivernar en
una llarga i fosca nit de depre-
dacions i injustícies, que ara
fan servir per justificar noves
ignomínies. Per aquests mo-
tius, s’ha de fer un judici als
responsables de los principios
fundamentales del Movimiento.
.......................................................

Quim Català

Barcelona

Als caníbals del
segle XXI

Aquestes persones tenen ar-
relades les ganes d’endrapar.
Endrapar aquells o allò que
els fa nosa.

Aquestes persones sempre
han viscut lluny de les reali-
tats catalanes de sempre, com
per exemple que els catalans
sempre han sabut agrair a la
Moreneta la seva protecció,
agrair a sant Jordi el seu co-
ratge defensant la presència
del cristianisme a la nostra
Catalunya.

Elles, aquestes persones, no
en saben res, d’això.

Com han arribat a perdre
l’agraïment a l’una i a l’altre?
Potser no han perdut res,
perquè potser no han tingut
mai gens d’agraïment.

Avui dia, però, de qui (o de

Sequeres
Em costa d’entendre que amb el munt d’anys que ens alarmen
amb sequeres, més o menys severes, encara omplim els dipòsits
dels inodors amb aigua potable per fer anar avall excrements!
Rentem els cotxes, l’escala o el terra de les cases i reguem jar-
dinets particulars, també amb aigua potable... i em pregunto si
a les enormes extensions dels camps de golf també ho fan, quan
ens manca de manera tan ostensible l’aigua de boca. Tampoc
estaria malament saber quants ajuntaments reguen jardins,
renten carrers i fan funcionar fonts públiques amb aigües fre-
àtiques i/o recuperades. No s’hi val a queixar-se quan malbara-
tem tants recursos: s’ha d’actuar.

Algú sap encara què és una cisterna? Al poble de ma mare
tothom les feia servir quan jo era petit... Avui no n’hi ha cap
ni una. Als hortets que havia conegut d’infant a Montjuïc (no
sé si en queden avui) es recollia amb cura extrema l’aigua de
pluja: ara, però, tots som rics i no ens hi mirem gens ni mica
a l’hora de despendre qualsevol bé. I tampoc hi ha ningú que
ens faci adonar-nos d’una malversació tan irresponsable dels
cabals naturals.
.................................................................................................................

Pere Castaño

Barcelona


