
ls dictadors no demanen per-
dó. Ni en demanen ells ni en
demanen els seus sequaços.
Aquest dies passats morí en

una presó, prop de Buenos Aires, Jorge
Rafael Videla, cap de la dictadura militar

que s’instaurà a Argentina l’any 1976, que
perdurà fins l’any 1983, i que exercí una re-
pressió duríssima, salvatge, sobre la gent
suspecte d’esquerranisme i contra els mili-
tants dels partits progressistes. Com tantes
altres dictadures se serví del segrest i de la
tortura, de la desaparició de molts homes i
dones compromesos amb la lluita per les
llibertats democràtiques i de la persecució
amb la intenció d’implantar el terror: ani-
quilà les persones, exterminà aquells que
no pensaven segons havia determinat el
nou ordre, possibilità el robatori d’infants,
la delació... Els cadàvers podien trobar-se
pels carrers, rere un cap de cantó, vora un
camí, enterrats en fosses improvisades rere
els cementiris, cremats i destruïts, llançats
al mar. Però no hi havia morts, només eren
desapareguts. Obrers, estudiants, intel·lec-
tuals, persones conegudes per la seva mili-
tància política. Els segrestaven de nit als
domicilis particulars. Potser, de matina-
da... Què volen, aquesta gent, que arriben
de matinada? De matinada han trucat... La
cançó de Maria del Mar Bonet continua
vigent. Tenien cura que no quedàs cap

prova de l’execució. Molts d’aquells des-
apareguts havien estat llançats al mar des
d’un avió: vuelos de la muerte, en digue-
ren, d’altres foren afusellats, saquejats els
seus bens, més de quatre-cents fills d’em-
barassades obligades a parir a les presons
abans de matar-les desaparegueren i foren
adoptats per famílies addictes al règim. Era
la guerra contra la subversió. 

Era dia 24 de març de 1976. Una junta de
militars –Videla, Massera, Agosti–, es varen
fer amb el poder. Les Forces Armades s’a-
poderaren de l’Estat i posaren en pràctica un
procés d’extermini que havien planificat
amb esment. Tingueren els suports que es-
peraven del poder econòmic i financer, de
gran part de la jerarquia catòlica que beneí
la repressió, la santificà i va permetre que fos
qualificada de «croada». No crec que arri-
bassin a passejar Videla sota pal·li, ni que ar-
ribassin a posar el país sota el mantell de Ma-
riasantíssima. Tingueren l’adhesió d’impor-
tants sectors socials i l’Església procurà treu-
re’n beneficis substanciosos. No crec que fos-
sin beneficis espirituals. 

Han passat trenta anys i la mort a la pre-

só d’un dels principals responsables d’aque -
lla misèria diu moltes coses a favor d’un país
que no ha permès que tants d’assassinats i
tanta massacre –terrorisme d’estat, tanma-
teix– restassin en l’oblit. i això és justament
allò que dignifica una societat que no ha vol-
gut enterrar la història. No els ha estat fàcil.
No era fàcil obtenir la informació –els cri-
minals de guerra procuren obscurir els ves-
tigis dels seus crims–, saber la veritat, esca-
tir el que havia passat, qui donava les ordres,
qui les duia a terme, qui girava el cap a una
altra banda i no ho veia. La primera passa: re-
fusar l’oblit. 

Aquests dies, en ocasió de la mort del dic-
tador, la premsa ha subratllat que, tot i que
tingué moltes oportunitats de fer-ho, mai no
va tenir el coratge ni la decència de demanar
perdó. Però els dictadors no demanen per-
dó. Franco, Pinochet, Stalin, Mussolini,
Muammar Al-Qaddafi..., no en demanaren,
convençuts que varen fer un bé al seu país en
eliminar els propis adversaris polítics. i as-
seguren que només varen complir amb el seu
deure. Per als dictadors, l’extermini és un
 deure.
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ordi Cañas és fill d’immi-
grant. Malgrat que li pesi, el
seu pare va desplaçar-se d’u-
na societat agrícola a una

d’industrial. És una de les rutes clàssi-
ques de la migració humana. Una mi-

gració per raó econòmica. En la
seva dèria per arreplegar quatre

vots entre els desorientats, Cañas, dipu-
tat al Parlament català, atropella fins i tot
la respectuosa figura del pare. «Soy hijo
de andaluz y mi padre no es un inmi-
grante en Catalunya!», ha protestat re-
centment, en un intent de capitalitzar el
descontentament. Aquest país format
per gent vinguda del nord i del sud, de
terra endins i de mar enllà, va decidir un
dia deixar d’usar el mot «xarnego». Els
uns i els altres. Nouvinguts i indígenes.

Som els catalans. Però el diputat Cañas
sembla enyorar el passat. El Diccionario
de la Lengua Españoladefineix així el
mot «xarnego, ga»: «Inmigrante de una
región española de habla no catalana».
El Diccionari Català-Valencia-Balear
diu de «xarnego, ga»: «Persona de llen-
guatge castellà resident a Catalunya i no
adaptada lingüísticament al nostre
país». Cañas crida a dividir entre xarne-
gos i catalans, a la manera franquista.
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La grolleria i la mala
educació al gran
Teatre del Liceu
JOAN GIMÉNEZ RÀFOLS. PUIGCERDÀ.

La grolleria, l’ordinariesa i la
mala educació, es donaren cita en
el Gran Teatre del Liceu, amb la re-
presentació de L’elisir d’amore. Els
xiulets i l’escridassada fora i dintre
del teatre als Prínceps d’Espanya,
Felip de Borbó i Letizia, no deixen
de ser un exemple més de la mala
educació avui regnant en molts in-
drets de la societat catalana. Fa uns
anys, quan a l’Ajuntament de Bar-
celona governava el senyor José
María de Porcioles, el director de
Protocol, Esteban Bassols i Mont-
serrat, va llançar al món el seu molt
reconegut eslògan «Barcelona,
Ciutat de Fires i Congressos», cata-
pultant així la capital catalana com
a ciutat acollidora de tot tipus d’es-
deveniments. No m’imagino la
cara d’estupefacció dels passejants
turistes de La Rambla, veient l’a-
tronadora xiulada, com tampoc la
d’aquells que havent comprat les
seves localitats varen veure com al-
guns «engominats» i molt ben ves-
tits feien el mateix, molts d’ells amb
invitació, i traient pit a l’interior del
coliseu. Barcelona, coneguda tam-
bé com «Ciutat Comtal», títol acre-
ditatiu per l’apreciable quantitat de
comtes que hi havia en els comtats

catalans, pertanyents tots ells a
l’antic regne de l’Aragó, però el tí-
tol que més ha brillat i que l’hau-
ríem d’emmarcar en or era i és,
sens dubte, el que va sorgir de la
ploma de Miguel de Cervantes, en
el seu universal Don Quixot, quan
la va enaltir amb un sense igual
«Barcelona, Archivo de Corte-
sía…». Rentar-se les mans després
dels fets de dijous passat implica
una falta de responsabilitat dels
qui, en qualsevol cas, haurien de
ser els primers a donar exemple de
maduresa. Quan a Catalunya l’atur
s’apropa al milió de persones i n’hi
ha més de tres-centes mil sense
cap subsidi, recomano als «hono-
rables» d’una vegada i per totes
una acció de govern, així no po-
dem seguir. Ah!, que no oblidin
aquella dita «qui sembra vents, al
final recull tempestats…»

Drets fonamentals:
conculcats?
XAVIER SERRA BESALÚ. GIRONA.

Estic treballant aquests dies amb
diferents documents sobre la ciu-
tadania europea. La raó: som el
2013, Any europeu de la ciutada-
nia. Dedicar-se a l’ensenyament és
genial: no acabes mai la feina, per-
què sempre hi ha projectes, nous
cursos....

Com vostès saben els docu-

ments bàsics sobre aquesta qües-
tió no són gaire extensos. Mirin: el
títol 5è de la Carta del Drets Fona-
mentals (CDF) de la Unió Europea
(proclamada el 2007, amb valor de
Tractat), i els dos Tractats famosos,
el de la Unió Europea (TUE), co-
negut com de Maastricht (del
1993) i el Tractat de funcionament
de la Unió europea (TFUE). Els dos
darrers van ser ratificats el 2007 a
Lisboa. Del TUE afecten la ciuta-
dania europea els articles 9-12 i del
TFUE els 18-25. Tot això per a dir
que és ben interessant estudiar la
qüestió de la Ciutadania europea
a escola i que faria bé en Wert de
deixar-nos en pau i no ideologitzar
l’ensenyament que els professio-
nals mirem de conduir el més rao-
nablement possible.

Ara bé, m’ha sobtat llegir, justa-
ment a la CDF, l’article 14.3: «Es res-
pecta (...) el dret dels pares de ga-
rantir l’educació i l’ensenyament
dels fills de conformitat amb llurs
conviccions religioses, filosòfiques
i pedagògiques». El que he omès
també és interessant però no vull
«embolicar-la» més aquí. Creuen
vostès que això, que és dins d’un
dret fonamental (només són 54 ar-
ticles en total) està sent respectat?
No parlo només d’en Wert, que és
obvi que empra les majories parla-
mentàries de manera dictatorial,
sinó pels qui critiquen aquesta lli-
bertat de les famílies. Realment, els

polítics i creadors d’opinió, a vega-
des, saben parlar de llibertats, o de
drets, però no els saben ni aplicar
ni viure!

Sant Narcís: amb la
brutícia fins al coll
M. ÀNGELS GÓMEZ TOMÀS. GIRONA.

Ja fa temps que espero que
aquesta part vital de la ciutat de Gi-
rona no tan sols torni a ser, per les
obres del TAV, sinó per la degrada-
ció i incivisme que s’ha instal·lat en
el nostre barri, el que fora fa pocs
anys, quan ens vam comprar un
pis en una zona immillorable. Ara
s’ha tornat la ciutat sense llei, sols
cal donar-hi una volta (cada dia) i
veure com a sota les vies, tocant a
Gironella, està ple de brossa, saba-
tes i armilles dels treballadors de
l’AVE, el terra és un WC fantàstic
per aquest i d’altres... a la plaça Eu-
ropa veiem diariàment com con-
sumeixen substàncies il·legals, a
part de beure i cridar a l’exterior, si-
gui de nit o de dia. Aquest passat
dijous vam avisar la policia pels al-
darulls provocats  al carrer San-
tander, tot i que ja n’hem parlat en
moltes ocasions amb el Sr. Alcalà.
És que als veïns no se’ns escolta o
se’ns ignora?

En aquest mateix carrer, hi po-
den passar ara mateix si volen, està
ple d’escombraries pertot arreu,

com si vivíssim en una deixalleria,
a part els escombriaires o no pas-
sen o no netegen, està clar. Al c/
Oviedo fa més d’un mes vaig pas-
sar avís a un policia que hi ha unes
valles d’obres abandonades, que
tant estan sobre la vorera com al
carrer, a més d’unes plaques de fer-
ro a terra que ben aviat provocaran
que algú s’hi faci mal, pero ningú
fa res. Uns veïns de la plaça Euro-
pa m’expliquen d’un altercat en un
dels pisos, a la nit, on van caure, als
veins de sota, vidres i sang a dojo.
El president d’Oviedo  em diu que
va fer fotos perquè uns veïns tiren
escombraries de tots tipus dalta-
baix i que a les nits beuen i criden
com posseïts i rien de rien. El car-
rer Gironella és ple de defecacions
de gos, per no parlar de la plaça to-
cant a Cassià Costal i Joan Planas
que és vergonyós, tot i les moltes
trucades que he fet, veure que no
es posa solució ni a les caques ni a
la pudor, és que no paguem? No
som ciutadans de mateix dret? Jo
m’atreviria a dir que en tenim molt
més, ens ho deveu, fa cincs anys
que Girona ens ha de
 recompensar, encara que fos una
mica, pel que hem patit i estem pa-
tint. Vull viure en condicions, vull
que el  regidor de barri solucioni
aquests problemes i que rutinària-
ment es controli la zona perquè no
hi hagi aquests descontrols. Ens ho
deveu!
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