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Gràcies, però és
que no hi ha porta

✒El president de la patronal Foment
del Treball, el senyor JoaquimGaydeMon-
tellà, ha afegit la seva veu al cor dels pròcers
empresarials que ja han adreçat la seva car-
ta alsReis a l’imminent nou governdeCata-
lunya. És curiós el que passa ambalguns go-
verns, queningúhi creuperò tothomels de-
mana coses per si de cas, fins i tot abans de
néixer. I el govern de la transició nacional,
com sembla que estiguin d’acord a dir-ne
tant els dirigents de CiU com els d’ERC (en
alguna cosa havien d’estar d’acord) no és
una excepció a aquesta norma. El senyor
Gay de Montellà demana als nous gover-
nants, si de cas se’ls acudeix celebrar una
consulta, que aquesta convocatòria “no vul-
neri laConstitució”. Són tempsnadalencs i,
com a tals, plens de bons desitjos. N’hi ha
que pensen deixar de fumar, n’hi ha que te-
nendecidit posar-se a dieta i n’hi ha que en-
tenen que es pot celebrar una consulta so-
bre el dret a decidir sense vulnerar el marc
legal i jurídic de la Constitució espanyola.

✒El lloable propòsit del president deFo-
ment del Treball s’arrenglera, de fet, amb el
d’algunes de les veusmés eminents del patri-
otisme constitucional, que exigeixen al sobi-
ranisme català que s’emmiralli en el referent
escocès, ja que la consulta (allà en diuen re-
ferèndum, amb totes les lletres) que propug-
nen Alex Salmond i el seu SNP sí que és per-
fectament legal a tots els efectes. ¿Ens hodi-
ueno ensho expliquen?El referèndumesco-
cès és legal perquè així ho reconeix la
legalitat britànica, que per cert no es regeix
per una Constitució tal com l’entenem per
aquí baix, en el sentit que no es tracta d’un
document identificable com a tal, i molt
menys de caràcter immarcescible i gairebé
sagrat. Per això es diu que el Regne Unit no
té una Constitució escrita, sinó una de “no
codificada”. La font principal de la legislació
constitucional britànica és el concepte de so-
birania parlamentària, i això és el que fa que
els escocesos (que van recuperar el Parla-
ment de Holyrood únicament de l’any 1998
ençà, després de 290 anys de la seva disso-
lució en l’Acta d’Unió que va significar el nai-
xement del RegneUnit) puguin convocar un
referèndum d’autodeterminació sense en-
trar en conflicte amb la legalitat britànica:
perquè aquesta mateixa legalitat reconeix a
la cambra escocesa potestat i sobirania su-
ficients per fer-ho.

✒I això, perdescomptat, no succeeix aquí.
La Constitució espanyola no tan sols és ab-
solutament codificada, sinó que és inamovi-
ble i pètria, i nega als Parlaments autonòmics
(inclòs el de Catalunya, que es va constituir
ahir) cap sobirania que no sigui la que emani
del poble espanyol. I aquesta sobirania resi-
deix únicament i exclusiva en el Congrés de
Diputats, ambdomicili a laCarreradeSanJe-
rónimodeMadrid. Posades així les coses, ¿al-
gúpodria amablement explicar comes convo-
cauna consulta (oun referèndum!) d’autode-
terminació sense sortir delmarc constitucio-
nal? ¿O com es passa d’un costat a un altre
d’una paret sense obrir-hi una porta?

Elnegoci de la soja, contraCasaldàliga

E
ls titulars de premsa fa
uns dies ho deien així:
“Pere Casaldàliga, obli-
gat a fugir de Sao Félix
doAraguaiaper lesame-

nacesdemortqueharebutdegrans
terratinentsper lasevadefensadels
drets indígenes”. Nosaltres hi afe-
gimque lesamenacesaDomPedro,
com l’anomenen al Brasil, són una
altramostrad’unaglobalitzacióque
fa de l’alimentació de les persones
unnegociassassíperalplaneta iper
amoltsmilionsdepersones. ICata-
lunya no hi és aliena.

Ésbenconegutqueels interessos
econòmics, polítics i/o geoestratè-
gics vanserdurantbonapartdel se-
gleXXelscausantsdelesexpulsions
o fins i totdels exterminisd’ungran
nombre de pobles indígenes a tot
Amèrica, inclòselBrasil.Comelpo-
blexavante,de laterra indígenaMa-
raiwatsédé, els integrants del qual
van ser deportats el 1964 en avions
militars al sudde la regió per deixar
lloc a la companyia agropecuària
Suiá-Missú. En poc temps, Suiá-
Missú es convertiria en una de les
principals hisendes del món. Més
tard, en aquestesmateixes terres hi
van entrar altres empreses i unes
quantes famílies que les convertiri-
en en grans latifundis. Aprofitant la
falta de regularització de les terres,
moltes es van revendre il·legalment
apetitesfamíliespobresque,tot isa-
bent que les terres eren originària-
ment indígenes, hi veien una opor-
tunitat per sortir de lamisèria.

Apocsquilòmetresd’aquestllochi
viudesde fa44anys enPere. I gràci-
es al compromísdepersonescomell
ialalluitaincessantdelespoblacions
indígenes i d’altres col·lectius, s’ha
desbloquejat el reconeixement a la
història de la població indígena xa-
vante deMaraiwatsédé, fins al punt
que ara, complint unmandat judici-
al, s’ha decidit executar el retorn de
lesterresquesemprehavienhabitat.
Peròesclar,enmésdel80%delester-

resMaraiwatsédéarahi viuen“nous
ocupants”quenoestand’acorda ser
reubicatsodesposseïtsd’aquestater-
ra. I és enaquestmomentde repara-
cióhistòricaquangransterratinents,
utilitzantenlaprimeralíniadelfront
lesfamíliesdelspetitsassentaments,
estanpassant de la pressió política a
l’ús de la força. I han començat ame-
naçant quimés clarament s’ha posi-
cionatambelseutestimoni,PereCa-
saldàliga i altres persones o organit-
zacions quehandefensat que la ter-
ra sigui retornada a qui li pertany, i
quelesfamíliesenganyadesquehivi-
uensiguinreubicadesenaltresterres
noutilitzades onpodrien recuperar
la seva activitat.

Noés estranyque sigui ara, quan
elmonocultiudesojaperalimentar
albestiar jaestà trepitjant l’àrea in-
dígenaMaraiwatsédé i està a punt
d’arribar a Sao Félix, que es vol si-
lenciar, entre d’altres, la veu com-
promesadePereCasaldàliga.Esvol
imposar novament el monopensa-
mentneoliberal segons el qual acu-
mular riquesa és una excusa sufici-

ent per amenaçar la defensa dels
drets fonamentals. És ara quan els
cal silenciar qualsevol veu que pu-
gi frenar l’avençd’aquestagronego-
cimundial, del qual aCatalunya te-
nim part de la solució.

Nocal anar allàper veure-hoamb
elsnostresulls.Espotferperinternet
sense sortir de davant la pantalla de
l’ordinador, amb un programa que
permetiveure laTerradesd’imatges
aèries,fixant-nosenelBrasil,elPara-
guai, l’Argentina, Bolívia o altres pa-
ïsosqueensexporten la sojaoel blat
demoro. Sensenecessitat d’ampliar
gaire es pot veure com la selva s’està
tornant quadriculada, en grans par-
cel·les, amb unes carreteres enmig
que faciliten l’exportació de la soja
des d’allà fins al port de Barcelona,
Tarragonaoqualsevol part delmón.
Iaquestasojaentradinselpinsodels
nostresporcs,gallinesovaques,enun
modelproductiu intensiu i contami-
nant quen’enriqueix uns quants a la
mateixa velocitat que ofega la petita
pagesia catalana.

En definitiva, comença a ser el
moment que ens sentimmés partí-
cipsdedeterminadesnotícies: unes
mares argentines que denuncien
avortaments per culpa de les fumi-
gacions dels camps de soja al costat
delseubarri; l’assassinatalParaguai
de deu pagesos que es resistien a
abandonar els seus assentaments
perquè grans companyies els volen
per fermonocultiudesoja,o lamort
deMiguel Galvan, un pagès argentí
assassinat per lamateixa cobdícia.

Potseraixí començaremaenten-
dre que, per evitar que gent com en
Pere Casaldàliga siguin amenaçats
per la seva defensa dels drets indí-
genes, també cal que nosaltres llui-
temaquíperquè l’alimentaciócata-
lana estigui basada en els nostres
propis recursos productius i en les
mans de moltes, petites i sosteni-
bles agricultures locals.

[GustavoDuch és coautor d’aquest
article ambDavidFitó.]
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”
“La cultura

com a parc temàtic
(EL PAÍS)

[...] No queda clar quina repercus-
sió han tingut ja els llargs anys
d’immersió lingüística, la vindica-
ció sobiranista o l’espuma inde-
pendentista.Deuhaver augmentat
l’ús social del català –utilitari– pe-
rò sense accedir a més projecció
significativa del català com a llen-
gua de cultura, com a llengua de
cultura exigent, intel·lectualment
competitiva, literàriament creati-
va. Ni tan sols és constatable que
en la comunitat universitària els
estudis de filologia catalana garan-
teixin indagacions de gran presti-
gi, sinó l’afecció a una certa medi-
ocritat corporativista. D’aquí la
falta d’aportació a un gènere com

La realitat de Catalunya reflectida
permitjans d’aquí i del món
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l’assaig, vital en aquests moments
de canvis globals i que aCatalunya
se circumscriumajoritàriament al
temari de l’anhel català, la frustra-
ció catalana, la impossibilitat de
ser part d’Espanya i els avantatges
financers d’independitzar-se. Un
reduccionisme així impedeix pen-
sar sobre el món d’avui. Ho reco-
neixenuns quants editors, pelma-
teixmotiuquees lamentenels pro-
fessors universitaris aclaparats
per l’escalafó i la immersió nacio-
nalista. És undèficit clar de creati-
vitat i no sembla atribuïble a impo-
sicions genocidesde la llengua cas-
tellana. Molt al contrari: commés
dèficit de creativitat, més superà-
vit d’institucionalització del cata-
là. Faria falta unaprospecció equà-
nimeque les actuals circumstànci-
es polítiques fanpràcticament im-
possible. Al contrari, estem
reculant cap als hàbits del victi-
misme lingüístic precisament

quan la llengua catalana és la llen-
guavehicular del sistemaeducatiu,
la llengua imperant a l’administra-
ció, la llengua delsmitjans públics
de comunicació i dels subvencio-
nats, fins i tot la llengua per quota
del rock’n’roll català.

Enunpassatnotanllunyà, s’hau-
riadit que l’aspiració consistia a as-
soliruncossubstantiude literatura
idevitalitat intel·lectualque les tra-
veshistòriquesa l’ús tan legítimdel
català impedien.Ara, a faltad’unre-
set copernicà, veiem recaure la cul-
tura catalana en el deure d’afirma-
ció nacionalista, com en els temps
semiheroics dels Jocs Florals, l’ex-
cursionisme pedagògic, la solidari-
tatd’orfeó ieldebatal casinocarlis-
ta-federal.Noésperposar-nosapo-
calíptics, però és que la cultura de
Catalunya pot acabar sent un parc
temàtic.
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