
AVUI4 DISSABTE, 4 D’ABRIL DEL 2009

��������	
	
���	
��
�


�����������

��	
����	�
����� ����
��
	

��

����

�
���
��

�	�

�����
�



�

¿Catalunya
aconseguirà la gestió
de l’aeroport del Prat?

Opinió

scot@avui.cat

Salvador Cot

La pregunta
d’avui:

¿El túnel de Bracons
era necessari?

● Molt
● No gaire
● Gens

L’enquesta

Director
d’edicions

“Un Parlament plural, reflex d’una
societat plural”. Això és el que veu
Arantza Quiroga des del seu seient,
privilegiat, de presidenta de la cambra

legislativa basca. Des d’ahir és la segona autoritat
d’Euskadi i serà ella qui convoqui el plenari (a primers
de maig) que convertirà Patxi López en la primera.

I, efectivament, com diu Quiroga, el Parlament
basc és plural. Qui no ho és és ella. Ni tampoc Patxi
López, dues persones que han de recórrer a un tra-
ductor per entendre la part dels ciutadans bascos
que tenen –i volen continuar tenint– l’èuscar com a
primera llengua.

Els polítics professionals acostumen a justificar la
seva dedicació a partir d’una forta vocació de servei a
la comunitat. Un fet que no ha motivat cap dels dos a

aprendre la que possible-
ment és la llengua més an-
tiga d’Europa. Un tresor fi-
lològic, plenament viu al
segle XXI, del qual sorgeix
una literatura emergent i
que ha aconseguit, per
exemple, una gran expan-
sió musical.

Res de tot plegat ha inte-
ressat prou la nova legebilt-
zarburua, com tampoc al
futur lehendakari.

Presidenta
singular

Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Respostes
ridícules
@Vaig mirar i escoltar
quasi tres hores la compa-
reixença del conseller d’In-
terior i la rèplica dels par-
tits polítics referent a l’ac-
tuació dels Mossos contra
els estudiants. No vull opi-
nar de qui ho va fer millor o
pitjor ni qui té raó. Vull des-
tacar que hi ha un fet que
és repeteix molt sovint
entre els polítics, sigui a Ca-
talunya o a Madrid. Em re-
fereixo al costum de re-
treure fets del passat per
justificar el present. És una
pràctica de molt poca cate-
goria que demostra el ni-
vell d’un polític. Has d’ad-
metre-ho quan les coses
s’han fet malament i de-
mostrar que tens capacitat
per fer-ho millor i, en tot
cas, tenir la dignitat de reti-
rar-te. Em sona a excuses
de mal perdedor, però que
per desgràcia afecta tota la
societat en general.

Albert Altés Segura
Barcelona

Eleccions al
Kurdistan turc
@El dilluns 30 de març es
va donar una bona notícia:
en les eleccions locals de
Turquia el partit islamista
moderat d’Erdogan, mal-
grat ser la força més vota-
da, només assolí un 39 per
cent. En canvi, al Kurdistan
turc, tot i les coaccions i el
frau electoral esperonats
pel govern turc, l’únic par-
tit que representa les aspi-
racions nacionals kurdes

va guanyar amb una clara
majoria, fins al punt que a
nivell electoral ha quedat
com la quarta força de l’es-
cenari polític general. Dis-
sortadament, quan vaig
voler buscar l’ampliació,
em vaig trobar amb la sor-
presa que només es referia
al gran triomf dels islamis-
tes moderats, però no deia
res dels resultats al Kurdis-
tan. Per sort, a la nit TV3
em va tornar a tranquil·lit-
zar. Espero que en els dies
immediats algun dels
excel·lents comentaristes
de l’AVUI ens faci cinc cèn-
tims d’aquesta qüestió.

F.V.
Barcelona

Societat civil
i universitat
@ És possible que l’argu-
ment que més esgrimeixen
els que justifiquen l’exclu-
sió dels estudiants en l’apli-
cació d’un nou ordenament
universitari és que els
alumnes només hi són de
pas. I ho diuen amb un tal
convenciment que l’afirma-
ció sembla evident. Però no
passa de ser un posiciona-
ment ideològic molt pròxim
a l’autoritarisme. Els estudi-
ants no són un element de
pas a les universitats. Un
alumne, individualment,
pot ser-ho, però qui està
demanant de participar en
les decisions que afecten el
futur de la universitat és un
col·lectiu. La universitat
sense estudiants no exis-
teix; ells en formen part i
són imprescindibles. I no
només això: si parlem

d’universitat pública, els es-
tudiants són l’única repre-
sentació directa de la socie-
tat civil. Marginar-los és to-
talment contrari als valors
democràtics. En canvi, el
pla de Bolonya preveu que,
de la societat, hi participin
només les empreses. El re-
buig a aquest pla dels estu-
diants i un bon nombre de
professors funcionaris i no
funcionaris, i treballadors
d’administració i serveis –jo
sóc un d’aquests darrers–
és, en realitat, el rebuig a la

marginació democràtica a
la qual una elit relega la
resta de la societat.

Cesc Martínez
Barcelona

Un teatre per a
Ricard Salvat
@ Ja ha passat una setmana
de la mort de Ricard Salvat i
no paren de venir-me re-
cords. Vaig poder disfrutar
de les seves classes d’histò-
ria del teatre a la universi-

tat, de la seva ment privile-
giada, del seu sentit de
l’humor. Sempre amb iro-
nia, sempre de vostè. Des-
prés vaig formar part de
l’AIET com a actriu. Alesho-
res el vaig conèixer com a
director. Em va inculcar el
seu respecte pel teatre. Em
vénen records de Mèxic, al
Centro Nacional de las
Artes, on vaig entendre què
és ser profeta en terra llu-
nyana. A vegades vaig arri-
bar a pensar que ell mateix
s’havia encasellat en aques-
ta figura de mestre incom-
près, arraconat pels polítics,
però amb els anys he entès
que hi ha persones que se
saben situar i d’altres no. De
tots els records, els millors
són els del projecte de tea-
tre a la presó Model de Bar-
celona. Hi vam entrar cada
dilluns, dimecres i diven-
dres durant gairebé dos
anys. En Salvat va dirigir els
tallers i dos espectacles.
Allà va aparèixer la humani-
tat d’en Ricard. Tenia una in-
tuïció a l’alçada de la seva
prodigiosa memòria. Allò
només ho podia fer un mes-
tre. Gràcies per tot. Un dels
seus somnis era que hi ha-
gués un teatre a la Universi-
tat. A la Model em va dir di-
verses vegades “fins i tot
aquí tenen un teatre”. Si els
que estan als llocs de poder
on es prenen les decisions
tinguessin un mínim de cul-
tura i de respecte, construi-
rien un teatre a la Universi-
tat de Barcelona amb el seu
nom. Així es faria una mica
de justícia a la seva figura.

Thaïs
Albons

Una petició
a Mascarell
@Unes línies per demanar
a Ferran Mascarell, brillant
articulista, que quan parli
del futur del catalanisme
concreti més, ja que en els
darrers lliuraments pre-
senta unes propostes tan
genèriques que tothom les
podria subscriure, perquè
no comprometen. Gràcies.

Antoni Prunés
Terrassa

Curiosa
manera de fer
@Ara li ha tocat a l’insigne
Francesc de Carreras en
l’entrevista d’un altre Fran-
cesc, Puigpelat. Em resulta
sorprenent tant d’interès
per entrevistar el més cas-
pós de la intel·ligència espa-
nyola del país. Suposo que
no trigarem a veure en Boa-
della. Tots disparant contra
la catalanitat. I quan Puig-
pelat entrevista els catala-
nistes aleshores disparen
contra l’esquerra indepen-
dentista o molt concreta-
ment contra ERC. En resum,
si disparen contra l’inde-
pendentisme parlamentari,
Puigpelat compra. Si dispa-
ren contra Catalunya o la
llengua, Puigpelat també
compra. I si enalteixen CiU,
Puigpelat també compra.
Una curiosa i reveladora
manera de fer. Però, sisplau,
no ens arengui després amb
més lliçons de catalanisme,
una mica de respecte.

Raül Escobar i Presseguer
Vic

Carta del dia

Tornem-hi amb l’escut
@Acaba de sortir una Historia de España, de César Vidal i
Federico Jiménez Losantos. Sobre l’origen de l’escut dels
quatre pals diuen els autors que per als nacionalistes ca-
talans es tracta d’un “estandarte catalán”, però que “la
historia real es muy diferente”. I continua: “Fluviá ha in-
sistido en buscarle un origen catalán (antes de la existen-
cia de Cataluña), pero esa tesis resulta inaceptable”.
Quina mania tenen de dir que Catalunya no existia! Però
el que no poden negar és que sí que existia el comtat de
Barcelona i sempre hem dit que l’escut dels quatre pals i
la bandera quadrifaixada eren dels nostres sobirans i que
el comtat de Barcelona va acabar abastant tot Catalunya.
Expliquen els autors que l’origen dels quatre pals es troba
en el viatge que el rei d’Aragó Sanç Ramires va fer a Roma
l’any 1068 per tal d’oferir-se com a vassall al Papa. Per
aquest motiu –diuen els autors– Alfons I el Cast (Alfons II
d’Aragó) va adoptar com a emblema del vincle de vassa-
llatge les barras rojas y oro, que eren els colors de la Santa
Seu, i que per aquest motiu l’historiador pare Ribera, al
segle XVII, deia que en el siglo XIII, el de Jaime I, los catala-
nes las denominaban de Aragó (no de Barcelona o de Ca-
taluña). I ja han demostrat que són símbols aragonesos!

Armand de Fluvià
Barcelona
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