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L
legeixo a la revista gallega A
Nosa Terra, molt pròxima, per
no dir portaveu oficiós, del
Bloque Nacionalista Galego

(BNG), que “l’èxit electoral de
Mahmud Ahmadinejad, en contra de
Rafsandjani (en les darreres eleccions
iranianes), representa una nova vic-
tòria de les postures nacionalistes en
el Tercer Món, contra els intents de
control nord-americà”. Dóna per cert
que “va participar en l’ocupació de
l’ambaixada nord-americana en els
inicis dels vuitanta”.

Com si els Estats Units haguessin
estat manant fina ara a Teheran, afe-
geix que “en els últims anys, Wa-
shington afavorí l’enriquiment
d’una petita classe social vincula-
da al petroli i liderada políticament
per Rafsandjani”. Més simple i més
imaginatiu, impossible.

En una altra pàgina, fent barrila,
però poca, publica una foto de Ah-
madinejad amb un text precisant:
“Imatge de Mahmud Ahmadinejad,
president electe i nou Carod-Rovira
iranià”. Cal recordar que la revista
sempre ha parlat molt bé del dirigent
d’ERC. O sigui que la comparació no
vol ofendre, ans tot el contrari.

Tot seguit llegeixo l’editorial del
Corriere della Sera d’ahir, signat per
Angelo Panebianco. “Ahmadinejad
–afirma– és un nom difícil, però
seria bo que els italians aprengues-

sin a pronunciar-lo. És el nou presi-
dent de l’Iran, el fanàtic que proba-
blement va participar en l’ocupació
de l’ambaixada americana a Tehe-
ran, el 1979, i que, en els anys vui-
tanta, torturava, a la presó, els opo-
sitors al règim. La seva elecció és un
senyal de guerra. En els pròxims
mesos, creixerà la tendència de
l’Iran a l’exportació del terrorisme,
de l’Iraq a Palestina, al Líban”.

L’admirat professor de la Univer-
sitat de Bolonya creu que la pujada
al poder d’Ahmadinejad és tan greu

que “hauríem de preparar els itali-
ans al fet que la campanya electoral
del 2006 podria efectuar-se a redós
de la més greu crisi internacional
mai registrada des dels temps de la
crisi dels míssils de Cuba, el 1962,
l’única vegada en què el món va
estar de veritat a punt d’una guerra
nuclear”.

Que cadascú triï quin és el criteri
més encertat. Són tan diferents que
no hi pot haver mitges tintes. Es pot
fer recordant que el BNG està en co-
alició electoral amb CiU i que els cri-
teris de política internacional d’A
Nosa Terra solen coincidir, també,
amb els del tripartit de la Generali-
tat de Catalunya, país on, ai las, no
sabria trobar a ningú de l’honeste-
dat i claredat intel·lectuals d’Ange-
lo Panebianco, de qui crec haver lle-
git tots els seus llibres.

IRAN, CATALUNYA I
GALÍCIA

Església o grup de
pressió?

M’adhereixo cordialment a l’ar-
ticle de Jaume Reixac del pas-
sat 3 de juliol. Sembla que els
bisbes espanyols, i els catalans
també, volen continuar sent
un grup de pressió política al
costat de la dreta més radical.
S’han mobilitzat contra el ma-
trimoni homosexual, i molt
menys contra la pobresa. I par-
len molt poc de Jesús. A fi de
comptes posen els cristians en
el dilema de ser fidels a l’Evan-
geli o a l’Església.

S’adonen els bisbes de les
seves contradiccions? Poden es-
coltar la COPE sense avergo-
nyir-se? I els bisbes catalans
sembla que no s’hi sentin im-
plicats, quan formen part de la
Conferència Episcopal Espa-
nyola, propietària de l’emisso-
ra que menteix, que insulta,
que està més a la dreta que el
PP.

Sebastià Benet

Barcelona

5.000 dies de presó
Una persona innocent està a
punt de complir 5.000 dies a la
presó. Es diu Ahmed Tom-
mouhi i, en aquest temps, ha
patit un infart i ha vist morir
el seu company d’infortuni, Ab-
derrazak Mounib.

Tommouhi i Mounib van ser
condemnats per diverses agres-
sions sexuals comeses a Cata-
lunya el 1991. Sempre es van
proclamar innocents. Ja a la
presó, una prova d’ADN va ex-
culpar Tommouhi d’una de les
agressions. Va evidenciar, a
més a més, que el veritable
autor era un altre persona a
qui s’assemblava enormement.
Una de les condemnes va ser
anul·lada, 50 anys. Però en la
resta de casos no hi havia pro-

ves d’ADN. I Tommouhi va con-
tinuar a la presó.

Fa sis anys, el fiscal en cap del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va sol·licitar l’in-
dult per a Tommouhi. Malgrat
que Tommouhi només volia
sortir com a innocent, i no pas
mitjançant mesures de gràcia,
el fiscal va considerar que l’in-
dult era l’única via per acabar
amb la situació. També el Tri-
bunal Suprem, quan va deter-
minar la impossibilitat de re-
visar les condemnes, va instar
la via de l’indult, i l’ha exigit
reiteradament el Defensor del
Poble. Ahmed Tommouhi,
però, segueix a la presó. Dei-
xarà el govern de l’Estat que
compleixi els 5.000 dies?

Soledat Gomis Bofill i 124

firmes més

Barcelona

Millor altres
reformes

Alguns mitjans han ressaltat la
política social de Zapatero re-
cordant que s’acaba el període
legislatiu amb l’entrada en
vigor de la llei de violència do-
mèstica, la del divorci ràpid i
els matrimonis gais.

Personalment hauria prefe-
rit que en comptes d’aquestes
reformes socials hagués acon-
seguit eliminar les llistes d’es-
pera en la sanitat pública, re-
soldre el problema de
l’habitatge abaratint el preu
dels pisos sense haver-ne de re-
duir l’espai, acabar amb l’emi-
gració descontrolada sense me-
sures que atreguin més
immigrants i, sobretot, acon-
seguir el consens entre totes les
forces socials per un gran pacte
nacional sobre l’educació que
acabi amb el fracàs escolar, en
comptes d’imposar una LOE
que no és més que una mala
còpia de la LOGSE, causant
principal d’aquest fracàs.

Estic segur, a més, que si ha-
gués solucionat aquests pro-
blemes hauria obtingut el con-
sens unànime de tota la
ciutadania, mentre que amb
les lleis aprovades ha aconse-
guit la divisió de la societat i la
crispació de la vida política.

Frederic Gómez Pardo

Girona

Criticar i exigir
És cert que la dreta espanyola
ataca fort, i llavors semblaria
que els que som d’esquerres
hem de fer pinya, però cal que
estiguem atents a no apartar-
nos de les nostres conviccions
personals, deixant- nos influ-
ir excessivament pels estirabots

d’un PP desorientat.
I és que, mentre des del go-

vern s’estan prenent mesures
justíssimes però barates econò-
micament parlant, com la pos-
sibilitat del matrimoni entre
persones homosexuals, o la fa-
cilitació del divorci, o la per-
secució de la violència de gè-
nere, al mateix temps podem
veure que a nivell econòmic i
laboral aquest govern està se-
guint totes les demandes de les
patronals i aplicant una polí-
tica neoliberal com no es podia
esperar d’altra manera vista la
trajectòria europea del senyor
Solbes.

Estem sentint anuncis per
part del govern en la línia
d’abaratir l’acomiadament, de
no augmentar el pírric sou

mínim interprofessional i
d’aplicar un tram únic a la càr-
rega fiscal, cosa que benefici-
aria sobretot les rendes altes.

Necessitem un govern valent
a nivell econòmic i, per tal
d’aconseguir-ho, necessitem
uns mitjans de comunicació
progressistes valents que no
quedin segrestats a adular el
PSOE davant la pressió del PP.
I, per sobre de tot, necessitem
una societat crítica que no di-
miteixi de la sana exigència al
govern, que és ell en definitiva
i no l’oposició el responsable
de les polítiques públiques.

Jordi Oriola Folch

Esplugues de Llobregat

A Carles Batlle
A l’article de Carles Batlle, pu-
blicat el 27 de juny de 2005, hi
ha preocupants contraveritats
que voldria esmenar.

Mai no vaig personalitzar en
el meu article del dia 22 de
juny, no esmentava ningú. El
professor Batlle, personalitza i
a més busca la desqualificació.
Sí que vaig pretendre fer una
anàlisi seriosa de la realitat te-
atral barcelonina. Mai no vaig
ser expulsat de l’ADB. Al con-
trari, me’n vaig anar, entre al-
tres raons, perquè varen ex-
pulsar molt injustament dues
persones. L’home va retornar al
cap de dues setmanes, la dona
no. Vaig valorar l’ADB, però so-
bretot l’Alegria que torna.

El professor Batlle mai no va
voler reunir tots els estudiosos
del teatre català. Va oblidar
pràcticament tothom de la UB:
Gregori, Conejo, Padullés, G.
Madariaga. Enric Ciurans va de-
manar de ser-hi. Els titulars no
hi van voler participar per trac-
tament inadequat. Vaig canvi-
ar de parer per la intervenció
de Jordi Font i Jordi Coca. Mai
no s’acostuma a fer un congrés

Col·lectivització dels llibres de text
Pel que sembla, cada vegada hi haurà més centres a Catalunya
que optaran per la col·lectivització dels llibres de text. Els lli-
bres, segons es diu, representen una despesa cada cop més ina-
frontable per a moltes famílies a l’inici de curs. No negaré que
la despesa en llibres de text no sigui considerable, i que de ben
segur que hi ha famílies que necessitarien rebre ajuts per fer
front a aquest import extra de l’economia familiar. La col·lec-
tivització dels llibres, ben aplicada, serà una mesura altament
educativa, ja que inevitablement podrà ajudar els alumnes a
tenir més cura del material que fan servir, i fomentarà el valor
de compartir i la necessitat de ser sobris en un món cada ve-
gada més materialista.

La col·lectivització, però, només podrà ser veritablement edu-
cativa si els centres que la practiquen són coherents i deixen
de fer, per posar un exemple, la famosa Setmana Blanca, que
suposa una despesa comparable a la dels llibres de text per
només tres dies d’esquiada lúdica. Suposo també que els cen-
tres col·lectivitzadors no muntaran viatges a l’estranger de
final de curs, despesa totalment supèrflua i innecessària. Ho
dic perquè cal educar els alumnes en unes prioritats coherents,
i si no hi ha diners per a llibres, tampoc n’hi hauria d’haver
per a activitats que transcendeixen les finalitats dels centres
escolars. Si no és així, ens trobarem amb una realitat surrea-
lista: alumnes amb roba de marca, en un món de PlayStati-
on i lleure de consum, escrivint damunt de llibres guixats i
maltractats. Un món feliç...

Enric Vidal Rodà

Breda
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dient als invitats que triïn ells
els temes. El director fa un pla
general i després busca els pro-
fessors.

Vaig anar a la Companyia
Àngel Guimerà per entrisme,
pràctica que es feia a la clan-
destinitat. Aleshores jo era pre-
sident del Consell Mundial de
la Pau. Per elegància no vaig
parlar de cap treball meu.

En el pla general del congrés
s’oblidaren personalitats im-
portants. La prohibició al Fes-
tival Cero de Sant Sebastià de
l’obra de Muñoz Pujol. Jordi
Teixidor, Jordi Pere Cerdà, Ale-
xandre Ballester i, en un llarg
etcètera, foren oblidats o ina-
dequadament tractats. Sí que
hi va haver censura, no es va
permetre de parlar del Teatre
Viu. De la mateixa època sí que
es va parlar de la generació
Premi Sagarra.

El professor Batlle compara
el seu curs de doctorat amb els
millors cursos europeus. Cap
curs de doctorat a la UE és di-
rigit per una persona que no
és ni titular ni catedràtic
d’universitat. Mai no s’aprova
només anant a classe. Mai no
es prohibeix els alumnes de
fer un treball de més de cinc
planes.

Vaig tenir la valentia de de-
nunciar un grup de poder que
regeix el teatre català. Pel que
veig, el professor Batlle n’és el
màxim representant. Que el
possible lector ho jutgi. Es-
trena quan vol a la Beckett, al
TNC i també ho feia al Sitges
Teatre Internacional. Però el
més greu és que és el respon-
sable de les publicacions del
TNC, de l’Institut del Teatre,
dirigeix la revista Pausa, el
curs de doctorat, a part de
donar dues o tres assignatures
a l’IT.

Per acabar, si realment com
diu el professor Batlle, Espriu
no ha tingut res a veure lin-

güísticament amb la nova ge-
neració d’autors, pobres d’ells.
Però evidentment no és així.

Ricard Salvat

Barcelona

La senyera al nou
equipament del

Barça
Estic sorprès per les crítiques
que aquests dies sovintegen per
la inclusió de la senyera al nou
equipament del Barça. L’ argu-
ment és que no hem de barre-
jar la política i l’esport. Amb in-
dependència de si aquest
argument és més o menys en-
certat –cadascú és lliure de
pensar el que vulgui– la sor-
presa em ve perquè la senyera
ha estat i està present en tot el
que envolta el Barça.

Per començar, donem un cop
d’ull a l’escut i veurem les qua-
tre barres. Si recordem els mo-
saics que han precedit l’inici
dels partits importants, la se-
nyera ha estat un dels elements
sempre presents juntament
amb els colors blau i grana.
Tampoc hem d’oblidar el crit
de guerra quan es celebra un
títol: “Visca el Barça i Visca Ca-
talunya”. I ningú ha protestat
quan se li ha reconegut al
Barça el rol d’ambaixador de
Catalunya, quan ha viatjat per

tot el món.
Ara resulta que una petita se-

nyera a l’equipament es torna
en un element incòmode per a
alguns. Amb tots els respectes,
però no cola!

Marc Soler i Colomer

Arenys de Mar

Profetes d’avui
En aquest privilegiat, malgrat
tot, racó de món on ens ha
tocat viure i compartir entre
tots tants alts i baixos de la
vida col·lectiva, sorprèn que
continuï essent un país de
profetes.

Anys ha, les profecies eren
possibles i assenyades perquè
s’adreçaven a comportaments
humans. Ara, els vaticinadors
han ampliat la seva mirada i
del fet o/i advertiment perso-
nalitzat han passat a judicar
tota la ciutadania, pronosti-
cant-li tota classe de malves-
tats.

A qualsevol se’l deixa opinar
i parlar tant com vulgui de tot
allò que ni entén ni vol saber.
Polítics, economistes, ecolo-
gistes i altres gurus no paren
de dir-nos el que ens convé de
fer per tal d’evitar la gran ca-
tàstrofe. Tot això està molt bé
per entretenir el personal,
però dubto que serveixin de
res...

Cal ser un eficient demagog
per fer adeptes i sort tenim
que el bon poble encara té
esma de dir no.

L. Urpinell i Joan

Barcelona

IllaVerda
Els ciutadans que pertanyen a
la Comissió de Veïns Pro Illa
Verda manifestem:

1. Aquesta comissió de veïns
no dirigeix la seva actuació
contra l’escola, sinó contra l’ex-
cessiva i il·legal sobreedificació
projectada. Aquesta, impedeix
disposar de zona verda d’ús pú-
blic a l’interior de l’illa, sent el
nostre un barri sense espais
verds i amb un elevat índex de
contaminació ambiental i acús-
tica.

2. Demanem a l’Ajuntament
de Barcelona que l’interior de
l’illa delimitada pels carrers
Londres, Villarroel, París i Ur-
gell sigui destinat a crear una
zona verda, d’acord amb la po-
lítica de recuperació d’interi-
ors d’illa que proclama el propi
Ajuntament de la ciutat.

3. Aquesta zona verda que de-
manem és un espai públic i per
tant d’interès general que be-
neficia la qualitat mediambi-
ental dels veïns de l’Esquerra
de l’Eixample.

4. La comissió denuncia les
peculiars actuacions de l’Ajun-
tament de Barcelona: a) con-
voca la licitació de l’obra de
manera incorrecta. b) No pre-
senta a informació pública el
projecte. Per aquest petit error
de forma, el jutjat ordena la
suspensió de l’obra. c) El jutge
dóna a l’Ajuntament quinze
dies per efectuar només obres
de seguretat i manteniment.
L’Ajuntament, amb flagrant in-
compliment d’aquestes ordres,
segueix les obres i fins i tot hi
aixeca més pisos.

L’Ajuntament de Barcelona,
amb les seves sorprenents ma-

neres i la seva actitud tancada
al diàleg i a la participació, fa
difícil que els ciutadans tro-
bem solucions correctes a
aquest conflicte.

Jesús Bolinaga

Barcelona

Les pàgines de
‘Diàleg’

Sóc lector habitual de l’AVUI i
m’agradaria comunicar a la di-
recció del diari el plaer que em
produeix llegir-lo. Gaudeixo
amb les col·laboracions habi-
tuals i sovint amb el punt de
vista editorial, però sobretot
amb les encertadíssimes pàgi-
nes de la secció Diàleg, que con-
sidero que el doten d’una per-
sonalitat pròpia. La llista de
col·laboradors és àmplia i rica,
amb punts de vista molt vari-
ats i de gran qualitat, la qual
cosa el diferencia de la resta de
diaris i el fa més versàtil.

Darrerament, però, he vist
que s’ha suprimit una d’aques-
tes pàgines i m’agradaria saber
si aquesta reducció respon
només als canvis editorials pro-
pis de la temporada d’estiu, o si
es deu a una nova orientació del
diari. En aquest darrer cas, ho la-
mentaria com una gran pèrdua
i voldria encoratjar la direcció
del diari no solament a mante-
nir la qualitat i varietat d’aques-
ta secció, sinó àdhuc a reforçar-
la, en el convenciment de que és
un dels puntals del nostre AVUI.

Josep-anton monfort

Barcelona

◆ Totes les cartes adreçades a la Bústia
de l’AVUI han de portar les dades
personals dels seus autors. Així mateix,
cal que no superin les quinze línies
d’extensió. L’AVUI es reserva el dret a
escurçar-les. En cap cas es mantindrà
correspondència sobre les cartes
adreçades i no publicades ni
s’atendran trucades telefòniques. Es
poden enviar per correu, fax
(93 316 39 46) o a bustia@avui.com.

H
i ha històries que s’inter-
preten de forma errònia.
L’error s’explica com si
fos una veritat absoluta i

es perpetua durant molt temps. Però
potser no hauríem de parlar
d’errors. Cadascú és lliure d’inter-
pretar una creació com vulgui.
Sempre ho he dit: passa el mateix
amb les novel·les. Quan un escriptor
va creant un univers literari, creu
que li pertany absolutament.
Mentre dura el procés creatiu és
així, quan el llibre es publica tot es
transforma. Aleshores aquella obra
deixa de ser una pertinença pròpia i
obre les ales per volar lluny.
Qualsevol lector hi pot dir la seva,
fer-ne les interpretacions més diver-

ses –i, a vegades, sorprenents per al
mateix autor–. Interpretacions en
positiu o en negatiu. Pot semblar
complicat, però, en el fons, és d’una
senzillesa colpidora. Una creació
passa de ser estrictament individual
a convertir-se en un bé comú.

John Lennon va compondre aque-
lla cançó que es deia Lucy in the Sky
with Diamonds. Durant temps, molts
van creure que el títol no feia refe-
rència a una dona, sinó a una droga.
La droga LSD es correspon, certa-

ment, amb les inicials de les parau-
les clau del títol de la cançó. A més,
corresponia a una època concreta,
formava part d’un context determi-
nat. Podien ser raons prou convin-
cents per sostenir aquesta teoria. Hi
havia encara una altra raó més
important: la llibertat de qui va deci-
dir fer-ne aquesta interpretació. Una
interpretació que va córrer com
l’aigua d’un riu que fa camins.

No fa gaires dies el diari britànic
Daily Mail va desvelar la identitat de

la noia que va inspirar de veritat
John Lennon. El seu nom real era
Lucy Richardson i era una companya
de col·legi de Julian Lennon, el fill
del músic i la seva primera dona. Na
Lucy, que havia callat sempre el
secret de la història, ha mort de càn-
cer. Després de la seva mort, s’ha
desvelat el secret. Evidentment, rere
qualsevol obra, en aquest cas una
cançó, hi ha un referent, aquell ins-
tant de la vida de l’autor en què
alguna persona o algun fet l’inspira-
ren a crear. Després queda la cançó,
però l’anècdota que va fer-la possi-
ble va desapareixent amb el temps.
En realitat, no importen gaire les
anècdotes. Allò que importa de veres
és la cançó i tot el que ens inspira.
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