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El futur de Catalunya ja no 
està en mans de polítics

EL PROCÉS SOBIRANISTA

M algrat els avisos perquè no 
em fiqués en el niu fran-
quista, fa 51 anys vaig arri-

bar a l’estació de França per quedar-
me, casar-me i treballar. Els primers 
anys van ser difícils, i mantenir els 
meus principis envers la demo- 
cràcia i la llibertat em va portar més 
d’un cop a la comissaria de la Via La-
ietana. El 1968 vaig optar per canviar 
de nacionalitat pel bé de la meva fa-
mília. El debat principal entre els 
meus amics sempre girava sobre el 
futur de Catalunya en la nova Espa-
nya després de la mort de Franco. Ai-
xí és com vaig aprendre a entendre la 
història d’aquesta terra i a estimar-la. 
El retorn de Josep Tarradellas va sem-
blar almenys obrir les portes cap a 
una Catalunya lliure, però quan es va 
construir una Espanya en democrà-
cia repartint autonomies per acon-
tentar a tothom la meva idea d’una 
nova Catalunya en un Estat federal es 
va esvair. Mai em vaig sentir còmode 
amb el pujolisme i la seva visió co-
mercial de Catalunya. Amb la traïció 
del PSC a Pasqual Maragall vaig deci-
dir apartar-me del joc polític, ja que 
començava a agafar un tuf insuporta-

ble. Tot això ens va portar a un Go-
vern neofranquista amb una majo-
ria absoluta que converteix el Parla-
ment en la goma d’esborrar com 
aquelles Corts franquistes. Mentre 
això succeïa, vaig viure amb espe-
rança les diades del 2012, 2013 i 
2014, l’esperança que una nova 
Catalunya serà possible perquè ja 
no depèn dels polítics, sinó del po-
ble català. Després de la V hi ha ha-
gut de tot: sentiment catalanista, 
intents de buscar la millor posició 
per al seu partit, altres que dibui-
xen una Catalunya que només exis-
teix a la seva imaginació. La meva 
postura és clara després de viure el 
desenvolupament de Catalunya 
des d’una transició ja caduca fins a 
la Diada del 2012. He participat en 
totes les diades, com ho han fet els 
meus fills i néts, perquè estimo 
aquesta terra i per això vull votar. I 
quan ho faci, el meu vot serà sí/sí.

J. Andries Schell

Jubilat.
Barcelona

Exercir el dret a
no ser d’enlloc

S er independentista és tan 
legítim com no ser-ho. Odio 
haver d’escriure això, però 

no puc més. Quan un comença a 
dubtar en el moment d’agafar a 
l’atzar una samarreta per anar a la 
platja on a la part del darrere es 
pot llegir «Sóc espanyol... etc.» i op-
ta per no posar-se-la per evitar 
mals entesos, alguna mirada desa-
fiadora, rialles o, qui ho sap, que 
algú li digui feixista per haver-se 
atrevit a posar-se una samarreta; 
quan alguns amics de  Facebook et 
donen de baixa per no pensar com 
ells i no deixar que et tractin com 
un xai només per pretendre ser 
d’enlloc, per declarar que haver 
nascut a Barcelona és una absolu-
ta casualitat i per no buscar el sen-
tit a la meva vida a través d’una 
bandera o d’un idioma; quan lle-
geixes, veus i escoltes determinats 
canals públics de televisió o cade-
nes de ràdio o diaris en què el mar-
telleig, constant i apocalíptic, 
aconsegueix que alguns barcelo-
nins ens preguntem si es deuen 
haver cregut el centre de l’univers 
o potser alguna cosa pitjor: si aquí 

només es pot pensar d’una manera, 
si aquí no es pot dissentir no ja per-
què estiguis del costat dels que ha-
biten a l’altiplà, sinó perquè la teva 
visió del món i de com és de fugaç la 
vida no té res a veure amb la percep-
ció que aquí es viu. Quan succeeix 
això, comences a veure que només 
hi ha dues opcions. La primera, ca-
llar i sentir-te estrany. La segona, de-
fensar el dret a no ser d’enlloc, a ser 
únicament i exclusivament del 
meu pare i de la meva mare, del 
meu fill i del meu amor, dels meus 
records i de les meves esperances. 
Defensar el dret a ser cada dia una 
mica més digne, a envellir sabent 
que només em vaig equivocar en 
allò que més estimava. I per sobre 
de tot el dret a ser fidel a mi mateix 
perquè així seguiré el camí dels es-
toics pensadors que es van adonar 
que l’ésser humà passa per la vida 
sent manipulat per la majoria.

Rafael Jiménez

Funcionari.
Barcelona

La ‘V’ de la Diada, a 
la confluència del 
passeig de Gràcia 
amb la Diagonal.

SALUT MENTAL

Tractament gratuït

Joan Masip
Sant Boi de Llobregat

Tinc un problema de salut mental 
des de petit, i voldria reclamar el 
dret a un tractament psicològic gra-
tuït, especialment per a la infància 
i l’adolescència. Totes les vivències i 
experiències viscudes des dels sen-
timents i les emocions marcaran el 
seu futur i afectarà la seva autoes-
tima. Crec que és una inversió no 
només de present, sinó de futur, no 
només en l’aspecte humà, per mi el 
més important, sinó que a la llarga 
reduiria costos econòmics a la ma-
teixa sanitat pública, ja que entre al-
tres coses s’evitarien ingressos inne-
cessaris. A més, no només seria be-
nefici per a l’afectat, sinó també per 
al seu entorn. És una qüestió de dig-
nitat i humanitat.

SOCIETAT

Els nous pobres

Remei Pérez
Santa Perpètua de Mogoda

Llegeixo la carta de Pere Bravo (Que 
els ídols ajudin els nens, publicada el 
13 de setembre) en què deia que és 
intolerable que es tanquin menja-

dors infantils. El primer que em 
va venir al cap al llegir aquelles lí-
nies va ser una conversa que vaig 
tenir amb els meus fills de 10 i 16 
anys aquella mateixa setmana. Els 
vaig explicar que formem part de 
la història, que d’aquí a uns anys 
sortirem a les piràmides de clas-
ses socials com els nous pobres. 
Sóc mestra d’Infantil i d’Audició 
i Llenguatge, i exerceixo com a 
tal. Cada vegada que vaig a les bo-
tigues, compro fent càlcul men-
tal i deixant productes per no so-
brepassar el pressupost. I els meus 
fills em pregunten quantes galetes 
es poden menjar. I els sento par-
lar de com racionar els cereals per-
què durin tota la setmana. I a l’hi-
vern no posem en marxa la cale-
facció. I pago la hipoteca, la llum, 
l’aigua, els impostos, la comuni-
tat, la gasolina, els extres... I amb 
el que sobra compro i racionalit-
zo el menjar. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

L’espiral

Marivi Jover
Barcelona

Quan llegim que 40 dones han  
estat assassinades  fins al mes 
d’agost, comencem per l’últim 
capítol, però, ¿què va passar en el 
primer? Si passéssim les pàgines 
cap enrere, assistiríem a la mani-

LICEU

Una altra programació

Joan Turu
Barcelona

Aquest any vaig estar punt de no 
renovar el meu abonament al Li-
ceu per la raó contrària al que ex-
posa Marc Fontbona a la seva car-
ta Una gran temporada (15 de setem-
bre): després de 30 anys d’abonat, 
no m’interessa un altre Barbiere, 
una altra Traviata o una altra Nor-
ma. Especialment si a nivell vocal, 
de direcció musical o d’escena no 
proposen res estimulant. Entenc 
que els temps no estan per a flori-
tures i per això vaig renovar, però 
el prestigi d’un teatre no es cons-
trueix així. 

POLÍTICA

Misteri de 500 euros

Juan Pérez Murano
Barcelona

Agraeixo la informació dels movi-
ments dels comptes del clan Pujol. 
Ara comprenc el perquè de la des-
aparició per a la gent de peu dels 
bitllets de 500 euros. Ara molts pa-
res podran dir-los als seus fills que 
els bitllets de 500 sí que existeixen 
i explicar-los qui els té.

pulació psicològica de la víctima 
per part del maltractador, per cre-
ar-li un complex de culpa. Seríem 
testimonis de l’agressió física, amb 
la consegüent pèrdua del respecte, 
que mai es recupera. I empatitzarí-
em amb el nivell de patiment  de la 

dona. Si se separés seria una dona 
trencada, que s’aïllaria socialment 
per no tornar a caure en la vulne-
rabilitat. Això en el millor dels ca-
sos. En el pitjor, entraria a formar 
part de l’estadística sobre violència 
masclista. 

Elles són un 
somni fet realitat
L’altre dia a la parada del transport 
que em porta a Girona vaig veure 
un grup de sis o set noies africanes. 
Feia goig veure-les. Dues, que vaig 
suposar que eren marroquines, 
anaven vestides a la manera del 
seu país, amb faldilla llarga i mo-
cador al cap. Les altres, de pell ne-
gra, anaven amb texans, samarre-
ta i esportives, els cabells allisats i 
algun pírcing. Totes amb la motxi-
lla a l’esquena, alegres, passant de 
la llengua materna al català amb 
la mateixa facilitat amb què nosal-
tres passem del català al castellà. 
Veient-les, vaig pensar que segura-
ment eren el somni fet realitat dels 
seus pares. El motiu que els va em-
pènyer a deixar el seu continent 
per anar a un altre tan pròxim pe-
rò tan diferent va ser millorar la 
seva vida i la dels fills. Aquest és el 

motiu principal de totes les immi-
gracions del món. I l’altre dia ve-
ient-les agafar l’autobús per anar a 
estudiar a Girona vaig pensar que 
ho havien aconseguit. Segur que 
no ha estat fàcil. A les dificultats de 
qualsevol immigrant, ara s’hi afe-
geix la difícil etapa de l’adolescèn-
cia, la pèrdua o el relaxament de 
costums i valors de la cultura afri-
cana importants per als pares i ja 
no tant per als fills. Tant de bo sà-
piguen agafar el millor de les dues 
cultures i puguin revertir els conei-
xements adquirits aquí als seus pa-
ïsos d’origen. Es tancaria el cercle 
d’una forma perfecta.

Núria Carreras

Administrativa.
Girona
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