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ADAPTAT A LA PROTECCIÓ
DE DADES PER

àramo detallava dilluns en declaracions a
la premsa una proposta per al Parc Natu-
ral del Cap de Creus que d’entrada no
sembla forassenyada: fer pagar als vehi-
cles que accedeixin a aquest espai prote-
git, per carretera i per mar, a canvi de dis-

posar d’uns espais on poder estacionar de manera orde-
nada i amb seguretat tant per als mateixos visitants com
per a l’entorn natural. Aquest és un dels elements d’una
iniciativa més àmplia en la qual, segons Pàramo, l’Ajun-
tament de Roses hi treballa des de l’any 2007, i per a la
qual ja s’han elaborat o s’estan elaborant estudis i infor-
mes sobre la freqüència de visitants, els punts més sovin-
tejats, el nombre de vehicles que hi accedeixen... Tot ple-
gat amb la intenció de fer compatible l’accés al Parc Na-
tural del Cap de Creus per potenciar-ne el coneixement, i
la preservació en les millors condicions possibles d’a-
quest espai natural protegit. Però sobta que l’Ajuntament
de Roses hagi fet tota aquesta feina, i l’alcalde l’hagi ex-
plicat a la premsa, sense haver parlat amb la Generalitat,
que és qui té competències sobre el parc. Almenys això és
el que es desprèn del virulent comunicat que, just l’ende-
mà que Pàramo fes pública la seva proposta, va difondre
el departament d’Agricultura de la Generalitat. En aquest
escrit s’assegurava que el Govern català no s’ha plantejat
la possibilitat de fer pagar per accedir al parc i que no
s’ha parlat sobre el tema amb l’Ajuntament de Roses, i es
recordava al consistori que encapçala Pàramo que la
competència sobre el Cap de Creus és de la Generalitat.

Sobta aquesta discrepància tan oberta en una matèria
prou delicada com ho és la protecció d’un espai emble-
màtic, i encara sobta més si es té en compte que tant la
Generalitat com l’Ajuntament de Roses estan governats
per CiU. És evident que en aquesta qüestió ha fallat de
manera greu la comunicació institucional, però en tot
cas això no ha de ser obstacle perquè Ajuntament i Gene-
ralitat treballin plegats perquè el Cap de Creus sigui visi-
table sense que es posi en perill la seva preservació.
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EDITORIAL

L’alcalde de Roses, Carles Pàramo, anunciava dilluns
que l’Ajuntament de la localitat estava estudiant la
possibilitat de fer pagar per accedir en cotxe i en barca al
cap de Creus; l’endemà, el Govern de la Generalitat
assegurava que aquesta opció no es té en compte.

EL CAP DE CREUS I
LA COMUNICACIÓ
INSTITUCIONAL

AMB LA V DE BERGÉ

EL MEU ESPRIU

Josep Cornellà i Canals

aig conèixer Salvador Espriu l’octubre del 66. No és
que el conegués personalment. Vull dir que el vaig co-
nèixer com a autor, poeta i dramaturg de la llengua ca-
talana. El Sr. Ignasi Bonnín, el nostre professor de

llengua i literatura a l’Institut, ens va organitzar una excursió a
Barcelona per anar a veure, al teatre Romea, la Ronda de mort a
Sinera. En sortint, vaig gastar-me 30 pessetes per comprar la re-
vista Primer acto que, entre altres articles, incloïa el text de l’obra
representada (traduïda sense cap misericòrdia al castellà!) i un
escrit del mateix poeta que volia ser una introducció i una mena
de justificació al que havíem vist a l’escenari. Encara el guardo.
Aquell primer viatge al Romea i a l’obra d’Espriu em permeté fer
un apropament, de la mà del Sr. Bonnín, cap al mite de Sinera i
cap als personatges més representatius de l’obra d’Espriu: l’Altís-
sim, Teseu, Ariadna, Salom, Esperança Trinquis, en Quim Fede-
ral, en Ventura, la Teresa que baixava les escales, i, en definitiva,
aquell personatge vestit de negre, amable i mut, que és la mort.
Aquella mort, companya de camí en la vida d’un Espriu malaltís,
que enyorava ser dut al cementiri de Sinera, el que domina tot el
mar, amb el carretó de Quel·la. Tanmateix, la Ronda de Mort a Si-
nera oferia un tast d’aquella imponent Primera història d’Ester
amb la qual, emprant titelles, Espriu feia una mena de testament
de la llengua catalana, que veia en perill de mort.

La setmana vinent s’acompleixen cent anys del naixement de
Salvador Espriu a Santa Coloma de Farners. Va ser un home d’u-
na gran cultura, inspirada sovint en els relats bíblics que ell inte-
rioritzava profundament des del seu confessat agnosticisme, una
mena de respecte profund davant les suposades realitats inabas-
tables. L’obra que jo havia vist al Romea, amb els meus ulls d’ado-
lescent, m’apropava a una cultura que el règim ens volia amagar.
Tanmateix, quan al final la mort, als sons de la tenora de la «moi-
xiganga de Sitges», s’apropava al públic i feia aquell gest d’invitar
a la dansa, una mena d’esgarrifança em féu pensar en la realitat
que cridava Teseu: «Omnes vulnerant, ultima necat» que, pels co-
neixements apresos a l’institut, sabíem traduir com «totes ferei-
xen, l’última mata». Ferits, però no vençuts!

Jo no sé si els estudiants d’avui, joves llavis desclosos després
de la foscor, tenen l’oportunitat de conèixer Salvador Espriu, pro-
sista, poeta, i home de compromís. Quan ens preocupa el futur de
la nostra llengua, és important tornar a Espriu i veure com, amb
tots els elements en contra, fou capaç de mantenir la flama ence-
sa, mentre esperàvem un alçament de llum en la tenebra.
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PERIODISTA I ASSESSOR DE COMUNICACIÓ

Jordi Martínez

oel Joan deia en la
seva intervenció en
el Concert per la Lli-
bertat de dissabte

passat que desitjava que aquell
fos el darrer dels concerts que
els catalans haguessin d’organit-
zar per tal de reclamar els seus
drets essencials. Em temo, però,
que veient com van les coses,
caldran encara molts més actes
reivindicatius per fer entendre
que aquest país, com qualsevol
altre que se suposa que viu en
democràcia, té dret a decidir el
seu futur o qualsevol altra cosa
del seu interès, sense haver d’ar-
rossegar-se anys i panys dema-
nant autorització o pidolant vis-
tiplaus.

El concert era necessari per
tornar a visualitzar la necessitat i
la urgència que la voluntat del
poble s’ha de respectar i s’ha de
tenir en compte, i potser ja és
hora que aquells que ens repre-
senten es deixin estar de debats
infructuosos i de marejar la per-
diu i que entenguin que allò que
es demana és quelcom tan sim-
ple com la possibilitat de poder
dir sí o no. I malgrat que ens vo-
len fer creure que això resulta
d’una dificultat extrema, l’única
dificultat real és la que ells ma-
teixos es generen, posant en el
debat massa elements, per així
poder justificar la seva ineficièn-
cia, la seva ineficàcia i la seva hi-
pocresia. I no sé encara com s’a-
treveixen a formar part d’a-
quests actes reivindicatius quan
els hauria de caure la cara de
vergonya sabent que l’endemà
tornen a la seva incapacitat ha-
bitual.

Aquells que tant témen la de-
cisió del poble català ja tindran
temps de preocupar-se quan es
conegui el resultat, però men-
trestant farien bé d’atendre el
clam popular, no sigui que la
il·lusió del concert es converteixi
en desconcert i que d’aquí pas-
sem al cansament i del cansa-
ment a dir prou, que la paciència
d’aquest poble és infinita però
també té un límit i hi ha el risc
que algun dia canviem la festa
dels concerts, les manifestacions
festives o les cadenes humanes
cordials pels fets consumats.
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