
Societat civil catalana
� Durant els anys del fran-
quisme, la falta de democràcia
va propiciar la iniciativa de la
societat civil catalana; i gràcies
a l’embranzida d’aquesta, va
ser possible el gran progrés
cultural i econòmic de Catalu-
nya. Em pregunto si el gran
èxit de la reunió recent del
més representatiu d’aquesta
societat civil a l’IESE, que va
merèixer la portada dels nos-
tres principals diaris, deurà ser
per la poca credibilitat de la
nostra classe política. Està tan
ocupada en les seves picabara-
lles internes, a mantenir-se en
el poder i a desacreditar els
seus adversaris, que ja no s’hi
confia per resoldre els grans
problemes i reptes de progrés
que Catalunya té plantejats. Si
de cas, seria bo que els qui ens
governen i, també els qui aspi-
ren a governar-nos, en pren-
guessin bona nota. / JOAN M.

SAAVEDRA. Girona.

Confondre per guanyar
� Voldria creure que no tots
els votants del PP pensen igual
que la direcció del partit. Que
no pensen igual que els brètols
que van sortir al carrer a pro-
testar per la decisió de deixar
en llibertat l’impresentable
Otegi. Jo també hauria sortit a
protestar, però mai estaria al

costat dels que van sortir amb
banderes de la Falange, ni cri-
dar que Zapatero és un crimi-
nal i altres coses que fan por
només d’escoltar-les; igual
com les consignes que van
proferir perquè són antidemo-
cràtics i que vénen d’un temps
que val més estigui ben enter-
rat i ben enfonsat sota terra.
No sé què pensen els dirigents
d’aquest partit que prefereixen
empipar en comptes de cons-
truir país. Potser pensen que

desenterrar el passat ranci i
feixista els augmentarà els
vots les properes eleccions. El
comportament en general
d’aquest partit és vergonyós,
no els importa caure en l’ex-
tremisme dretà per aconseguir
arribar al poder. I ara només
faltava que els dirigents valen-
cians del PP vetin l’emissions
de TV3 al País Valencià per-
què és català. Què faran més?

I resulta que el senyor Rajoy
va dient que el lema de les

properes eleccions serà «Una
España en positivo» i que serà
«una alternativa que no habla
del pasado». I segons diu:
«quien habla del pasado, cor-
re el riesgo de perder el futu-
ro». Però de què va aquest se-
nyor? Si no hi ha passat no es
pot fer un futur, si es renuncia
als fets del passat no es podrà
construir un futur. Aquesta
màxima és ben coneguda per
tothom menys pels dirigents
del PP. I si diuen que cal no

pensar en el passat, per què
surten amb banderes de la Fa-
lange i amb la de l’ocell? No
ens convenç la seva estratègia,
senyors del PP. / JOAQUIM MAN-

RUBIA. Reus (Baix Camp).

Liceu i horaris europeus
� El Liceu ha avançat l’inici
dels espectacles a les 20:00 per
«adequar els horaris als euro-
peus» i «permetre que els es-
pectadors gaudeixen dels mà-
xims serveis possibles» (és a
dir, puguin utilitzar el metro).
Cal preguntar-se en quin món
viu qui ha decidit aquest avan-
çament, ja que no deixa de ser
absurd que un teatre vulgui fer
horaris europeus quan bona
part de la població no els fa.
Canviar els horaris dels teatres
mentre els de la població enca-
ra no ho han fet és voler co-
mençar la casa per la teulada. I
encara que el Teatre Nacional
ho faci, els seus espectacles es
fan en diversos horaris i s’hi
estan prou temps com per po-
der triar el més convenient, co-
sa que no passa al Liceu que té
uns torns d’abonament fixos.
És curiós que els teatres pú-
blics vulguin imposar horaris
europeus i els privats no. Deu-
rà ser perquè els directors
d’aquests són més sensibles a
les exigències del públic?
També és absurd dir que així
es facilita el retorn amb metro,
perquè ara ja es pot agafar el
metro: molts espectacles aca-
ben abans de les 23:30 i molts
es fan de divendres a diumen-
ge. Mesures com aquesta no-
més dificulten l’assistència de
molts espectadors, sobretot
d’aquells que treballen en el

el lector escriu
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editorial

a proposta d’Esquerra de
fer president Artur Mas si
CiU accedeix a impulsar
un referèndum d’autode-

terminació provoca, si més no, per-
plexitat. No perquè ERC plantegi el
dret a l’autodeterminació, sinó per-
què d’entrada ho fa a partir d’una
oferta a l’oposició que suposaria
trencar el govern d’Entesa que va
pactar només fa quatre mesos. En
aquest context, cal entendre que
ERC fa una proposta maximalista
per contrarestar l’ofensiva sobira-

L nista que CiU dirigeix des de l’opo-
sició i que deixa els republicans
descol·locats davant la impossibili-
tat de fer, per tal de preservar l’es-
tabilitat governamental, una política
clara de reivindicació nacional.
Som, doncs, davant un intent de
marcar perfil sobiranista respecte a
CiU a unes setmanes de les elec-
cions municipals i en la vigília del
ple sobre l’Estatut del Parlament.
Des que el conseller Puigcercós va
haver de penjar la bandera espanyo-
la per ordre de Montilla, ERC ha

estat qüestionada des de fora i des
de dins del partit: perquè no fa front
d’una manera més contundent al
decret del castellà a l’escola, per-
què accepta la invasió de compe-
tències de la llei de la dependència
o per la baixa intensitat de la res-
posta del govern de què forma part
respecte al mal funcionament de
Renfe o del rebuig del govern espa-
nyol a transferir l’aeroport del Prat.
Però voler neutralitzar les crítiques
amb determinades tàctiques pot
provocar la devaluació d’un dret le-

gítim dels catalans com és el de de-
cidir i un enrenou innecessari que
no fa altra cosa que atribuir imatge
d’immaduresa als republicans. ERC
hauria de treballar per aglutinar una
majoria política que permeti exercir
el dret a decidir dels catalans. Usar-
lo com a arma política pot fer que
se li giri en contra, i pot generar un
germen de desestabilització que
ningú vol començant, paradoxal-
ment, pels líders d’ERC al govern
que fa quatre mesos que asseguren
que és hora de fer feina i no soroll.

El dret a decidir està per damunt de la tàctica política
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� Al nostre país, la tasca docent és del tot me-
nys avorrida. Si a la inestabilitat de moltes
plantilles de professorat hi afegim les contí-
nues baixes i substitucions que es produeixen
durant el curs i hi sumem la renovació de molts
alumnes d’un any per l’altre, hi ha poques
raons per considerar que és una feina monòto-
na. Però encara n’hi ha una altra, encara de més
pes, que, des de fa uns quants anys, també ho fa
tot variable i distret: la contínua reformulació i
posada a la pràctica de noves lleis educatives,
que depenen massa excessivament dels canvis
polítics d’un Estat i d’una Generalitat que
s’han convertit en autèntics especialistes de la
innovació educativa a casa nostra.

Sí, molts ja ho sabeu. Des de l’aplicació de la
Logse no han estat poques les lleis que han in-
cidit en el nostre mapa escolar. I enmig de tot,
han estat molts els professionals de l’ensenya-
ment –ara educació– que han hagut d’adaptar-
se als successius canvis de currículums peda-
gògics i molts professionals del món editorial
que d’un curs a l’altre han hagut de treure hores
de son per enllestir uns llibres de text d’acord
amb aquests canvis i per provar de fer-los en-
caixar en els centres de la manera més efectiva
i obligadament accelerada. I no cal mirar el
passat més immediat. Ara mateix, dins el ter-
cer trimestre del curs 06-07, són molts els equi-
ps directius que viuen amb la incertesa de la

manera com el curs vinent s’aplicarà la LOE,
en plena efervescència de les jornades de por-
tes obertes, i també a les portes del període de
preinscripció. En un moment, doncs, en què
s’organitzen sessions informatives per a molts
pares i mares, per exemple d’alumnes que el
curs vinent cursaran primer d’ESO, als quals
s’hauria de poder informar amb tota mena de
detalls dels canvis curriculars exactes que pro-
posa aquesta nova llei. Però una vegada més,
com que res no és segur ni definitiu, el que han
de fer molts centres és anunciar que hi haurà
canvis sense poder concretar quins. I, de nou i
mentre s’espera que es publiqui el decret ofi-
cial per part del Departament d’Educació, fins
i tot n’hi ha que recomanen que els centres es
posin en contacte amb les editorials perquè ja
fa temps que elaboren els nous llibres de text i
perquè ja disposen de certa informació gairebé
oficial. No ho entenc, de veritat. I des d’aquí
reclamo que si es vol que les lleis educatives
s’apliquin en les millors condicions per als
nostres alumnes, que no hagin de ser els res-
pectius centres els que vagin a remolc d’altres
interessos. Si l’aplicació de la nova llei educa-
tiva de cara a primer i a tercer d’ESO del curs
07-08 ja es coneix des de fa temps, algú em pot
explicar el perquè de la poca celeritat amb què
es dóna a conèixer? / JOAN PINYOL. Capellades

(Anoia).

Editors i la nova llei educativa





comerç, i fan pensar que el Li-
ceu vol deixar de ser de
tots. / DANIEL SAU. Barcelona.

Que tinguem sort
� Dissabte passat em vaig po-
der acomiadar íntimament de
tu a través de la Televisió de
Catalunya. Vaig poder com-
partir les mateixes emocions i
amb la mateixa intensitat que
els presents en el teu acte. Si
escric una mica trist és perquè
recordo aquelles cançons can-
tades quan era pioner a les es-
tacions de tren –que ja alesho-
res no arribava mai–, els teus
cassets tirats pel terra d’un R-4
viatjant per Europa a la recerca
d’una Ítaca neta pels aires de
llibertat, escoltar el teu amor
particular al costat de la noia
que seria la mare del meu fill.

Un comiat ple d’emocions,
records d’un país, d’una època,
d’una joventut plena d’ideals i
il·lusions. Tu ens vas ser fidel
passant per sobre d’interessos
comercials i polítics, fent dels
teus principis els nostres fins al
final. Bé, el final?, tu ja fa
temps que vas traspassar
aquesta darrera frontera.

Veient quasi tot el teu públic
emocionat, em vaig adonar que
el teu comiat era la banda so-
nora del fi d’un temps, que ens
deixa un buit ple d’incertesses
als que compartim els teus
pensaments, que serà difícil
d’omplir. T’haig de reconèixer
que tinc enveja dels que van
ser-hi presents i van tenir
l’oportunitat de donar la mà a
una persona com tu.

Que tinguem sort, i que tin-
guis sort en els teus nous rep-
tes. / FERRAN GASSÓ. Girona.

L’exemple de Verges
� Fa mesos que Lluís Llach va
anunciar la seva retirada dels
escenaris i que l’últim concert
de la seva darrera gira el realit-
zaria a Verges. Convençut que
ni el mateix Lluís Llach era
conscient del ressò mediàtic
que encara comporta la seva fi-
gura, aquest darrer concert es
va convertir des d’un primer
moment en un esdeveniment al
qual cap amant de la música
del cantant i poeta volia renun-
ciar. La resta ja tots la conei-
xem: molta gent per a pocs se-
ients i tensions organitzatives.
No tots els que hi volien ser
van poder-hi ser; llàstima. Però

per desgràcia ha estat molta la
gent que s’ha apuntat a la críti-
ca salvatge a tot el que es feia
o es deixava de fer. Per sort ja
no cal ni contestar a molts
d’aquests que no sabien ni de
què parlaven.

Avui, després d’aquest pre-
ciós cap de setmana viscut a
Verges, el que sí que hem de
fer és felicitar la colla de per-
sones del poble que en un mo-
ment que semblava que el con-
cert perillava, amb tota la dig-
nitat del món i amb un profund
sentit d’amistat cap a en Lluís,
van decidir tirar endavant fins
arribar al magnífic resultat fi-
nal. Tanmateix, cal felicitar tot
Verges pel seu comportament i

pel seu esperit constructiu i
d’unitat en els moments difí-
cils. Això el converteix en el
poble tan especial que és.

Fa molts anys que com a tu-
rista o professionalment estic
vinculat a Verges. De tot cor
puc assegurar que sempre hi
estaré a prop, d’aquest país pe-
tit. / XAVIER MARINA. Girona.

Gràcies, Lluís Llach
� Quina llàstima que en aquest
petit país nostre hi hagi tan po-
ca gent compromesa i amb tant
de talent com el nostra estimat
cantautor, gràcies... / ANTONI

CATEURA. La Bisbal d’Empordà (Baix

Empordà).
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I pagant l’entrada, què?
� Fa dies que s’han acabat els
espectacles gratuïts al Teatre
Principal de Sabadell. Durant
tot el temps que ha estat possi-
ble gaudir de qualsevol dels es-
pectacles que s’hi van progra-
mar, per tal que gairebé totes les
associacions i entitats culturals
de Sabadell hi poguessin pre-
sentar els seus espectacles i co-
nèixer les millores que s’hi han
fet, es pot dir que gairebé hi ha-
via bufetades per aconseguir
una entrada, fos per l’espectacle
que fos. Com que era de franc,
l’espectacle poc importava per
a molta gent. L’important era
anar-hi a treure el nas; fer-se
veure pels amics i coneguts; i
poder dir en una tertúlia la fa-
mosa i històrica frase: «jo tam-
bé hi era!»

Això ja s’ha acabat. Ara, qui
vulgui gaudir de la variada pro-
gramació prèviament haurà de
passar igualment per la finestre-
ta a buscar una entrada, però, a
partir d’ara, pagant. Ara que
s’hi haurà d’anar pagant, també
s’omplirà? Caldrà veure-ho!
Els meus desitjos es decanten,
com a afeccionat que sóc del
teatre i com a antic actor també
afeccionat, cap a unes ganes de
veure l’aforament totalment ple
en cada una de les representa-
cions. Les actrius i actors s’ho
mereixen, i el nou remodelat es-
pai també.

Els espectacles que hi ha pro-
gramats són molt atractius i va-
riats, i per a tots els gustos i dife-
rents públics, però els preus de
les entrades pot ser que també
siguin variats, però potser ja no
tan atractius! / VICENÇ MAR-

QUÈS. Sabadell (Vallès Occidental).
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a fotografia del reverend
Ian Pasley, líder del ma-
joritari Partit Democràtic
Unionista (DUP), i de

Gerry Adams, president del Sinn
Féin, braç polític de l’IRA, compar-
tint taula i pactant un govern d’uni-
tat és històrica. Ha costat anys i
panys arribar a aquesta situació. Un
procés de pau entre unionistes i re-
publicans a Irlanda del Nord que
semblava que no tindria solució,
però finalment aquesta ha arribat.
Una demostració que, per difícils

L que siguin els processos de pau, es
poden aconseguir coses que sem-
blen impossibles. Només fa deu
anys la reunió d’ahir al castell de S-
tormont no era res més que política
ficció. No ha estat fàcil arribar fins
aquí. Només la valentia política i
les bones gestions del primer minis-
tre britànic, Tony Blair, i del seu
homòleg irlandès, Bertie Ahern,
que han sabut anar fent apropar les
dues parts enfrontades, ha permès
resoldre el conflicte. És veritat que
republicans i unionistes han fet

concessions, a vegades doloroses
però necessàries. La formació d’un
govern d’unitat entre unionistes i
republicans obre una nova etapa per
a Irlanda del Nord, que podrà, a
partir d’ara, mirar el futur amb molt
més optimisme. Enrere queden
moltes crisis, des de l’atemptat
d’Omagh fins a la suspensió de
l’autonomia concedida a Irlanda del
Nord per la impossibilitat d’entesa
entre les parts enfrontades. Segur
que sorgiran dificultats i hi haurà
més obstacles, aquest no és el final

del camí; però sense violència es
poden trobar moltes solucions. Fa-
rien bé alguns polítics espanyols de
fixar-se en el procés nord-irlandès.
Només actituds positives i obertes
de mires permeten solucionar con-
flictes que sembla que no tenen fi-
nal. A Irlanda del Nord han estat
capaços de superar un conflicte
molt més sagnant i rabiós que el del
País Basc. I ho han fet no sense di-
ficultats però conscients que un bon
futur només pot ser possible si hi ha
pau i estabilitat.

Dos antics enemics governant junts




