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F
rancesco Rutelli és el presi-
dent de la coalició italiana
de centreesquerra anome-
nada la Margarida, la qual

està integrada en una altra coalició
més àmplia dita l’Olivera.

El mes de gener passat, en un se-
minari del seu grup, obert al pú-
blic, Rutelli es va referir a la “social-
democràcia” i a l’“igualitarisme”
dient que ambdós conceptes “ja no
poden formar part del patrimoni
del centreesquerra al segle XXI”.

El mullader que es va muntar va
ser immens. En un altre país potser
hauria hagut de deixar la política.
El va salvar el fet que, malgrat tot,
a Itàlia hi ha una vella tradició de
liberalisme progressista. Per no re-
muntar-nos massa lluny, podem
citar Carlo Rosselli, assassinat pel
feixisme. En el terreny intel·lectu-

al hi va dominar fins fa poc Nor-
berto Bobbio. Ara cal citar Piero Os-
tellino i Sabino Cassese, entre un
grapat d’altres autors. Per la seva
coherència entre pensament i pràc-
tica política quotidiana, cal es-
mentar l’antic primer ministre
Giuliano Amato.

El problema plantejat per Rutelli
i sobretot pel ruixat de crítiques
que li va caure a sobre és d’àmbit
general europeu.

Per una banda, l’esquerra estatis-
ta no té cap possibilitat de poder

aplicar les polítiques que l’han ca-
racteritzat des de sempre, com la
nacionalització econòmica i l’in-
tervencionisme en tot i per tot. Per
tant, s’ha de dedicar a dir que no
per sistema o assumir el que no de-
sitja, i compensar-ho amb reconfort
ideològic.

Per una altra banda, en el terreny
ideològic no permet que es qüesti-
onin els dogmes de sempre, mal-
grat que no puguin tenir traducció
pràctica. Precisament aquesta seva
frustració fa que el refugi dogmà-

tic esdevingui més i més declama-
tori i sacralitzat.

Rutelli, com tot polític que toca
de peus a terra, voldria que, en
temps de canvis profunds, es mirés
de veure com fer més gran el pastís
econòmic. Dedicar-se a discutir,
d’entrada, respecte a com aquell
pastís es repartirà equival a ajudar
que es vagi empetitint.

Que l’esquerra estatista de l’Eu-
ropa continental s’hagi enrocat
ideològicament és dolent per a
tots. Però dir-ho pot costar car. O
sigui que continuarem dins
d’aquesta preocupant dicotomia,
imposada per sectors que precisa-
ment, en el passat, deien que eren
un model de coherència entre te-
oria i pràctica. No ho eren alesho-
res, mentre que ara són un gran
model de demagògia.

DOGMES IDEOLÒGICS
ENQUISTATS

Cinisme
Ens omplen d’insults, i després
diuen que som persones amb
baixa autoestima. Ens margi-
nen, i després diuen que por-
tem vides marginals. Ens obli-
guen a amagar-nos per evitar
ser agredits, i després diuen
que som molt pocs, perquè no
se’ns veu. Ens prohibeixen
casar-nos, i després diuen que
som promiscus per naturalesa.
Diuen que estan a favor de la
família, però volen impedir-nos
legalitzar les nostres. No sé
com en direu vosaltres, d’això,
però jo en dic cinisme.

Esther Barba Estadella

Barcelona

Catalunya Ràdio i
les fogueres

Dijous passat, a primera hora
de la tarda, en la prèvia doncs,
d’una situació excepcional en
el país (calor sufocant arreu,
risc d’incendi elevadíssim a tot
el territori i la proclama que
més de 300.000 vehicles om-
plirien a vessar la xarxa de car-
reteres), vaig sentir les parau-
les d’un tertulià de Catalunya
Ràdio que s’oposava enèrgica-
ment als decrets d’uns quants
ajuntaments de prohibir en-
cendre fogueres.

Segons va dir, en lloc de
posar fi a una tradició ben nos-
trada calia actuar amb pre-
caució davant del foc. I encara
més. Va subratllar l’efecte
màgic i purificador de les fo-
gueres que, entre d’altres, cito
textualment, “permeten des-
fer-nos de mobles vells”.

Doncs bé. Tot i que per sort
l’endemà de la revetlla de Sant
Joan no s’han hagut de lamen-
tar desgràcies majúscules, re-
cordo que, en sentir-lo, encara
em vaig acalorar més. Per més
que també sentí un profund

respecte per la tradició, vull
subratllar que hi ha situacions
excepcionals més prioritàries.
I trobo que el risc d’incendis
que hi ha arreu i la gran quan-
titat de persones a Catalunya
que, en lloc de fer cas dels con-
sells del govern, prefereixen
tirar pel dret amb un petard a
les mans –tan efímer com la
seva conscienciació davant un
risc tan evident– haurien de
fer-nos evitar públicament cer-
tes filigranes romàntiques
sobre el foc.

Més que res perquè per culpa
de la sequera a la nit més curta
de l’any es poden cremar mo-
bles vells, però sobretot molts
de nous i podem posar en pe-
rill la vida de moltes persones
urbanitzades dins dels nostres
boscos.

Joan Pinyol

Capellades

Costa d’entendre
El Sr. Miró i Ardèvol recomana
raonar des de la fe. Parla de la
manifetació de gènere i de ma-
nipulació mediàtica. (AVUI, 24-
6-05). Raonar des de la fe em
sembla una important contra-
dicció només explicable com a
obsessió preventiva. Quant a la
manifestació de gènere, li re-
cordo que ha estat un aplec
comparat amb les manifesta-
cions motivades per la guerra
de l’Iraq, les quals no varen ne-
cessitar centralització a Madrid
perquè érem prou gent a cada
capital. Lògicament, el govern
no es va fer enrere.

La manipulació mediàtica és,
dissortadament, part del ne-
goci de la política universal
però els nivells que han assolit
a la COPE, ens esgarrifen, in-
clòs als que vàrem viure els
quaranta anys de la gestació de
l’Espanya bien atada.

Antoni López Gonzàlez

Barcelona

Manifest per fer un
nou partit polític

Tothom té dret a fer, o si tenen
un os a l’esquena, com aquests
autoanomenats intel·lectuals,
promoure un nou partit polí-
tic o una associació o una ger-
mandat rociera.

A Catalunya n’hem tingut
molts, d’aquets manifestos, i en
aquest cas ho han intentat de va-
lent posant personatges medi-
àtics (Albert Boadella, Francesc
de Carrera, Arcadi Espada...) a
veure si qualla més... però espe-
rem que no. I no ho dic gratuï-
tament, ja que d’entrada he re-
conegut que tothom hi té dret,
i a més crec que per la mateixa
democràcia, com més partits i
polítics, millor, per no haver de
caure en el bipartidisme del
blanc i negre, o de l’amb mi o
contra mi, on estan arribant en

algunes zones espanyoles.
Mostro el meu desig que no

tinguin bon port, perquè el seu
manifest, a banda de faltes gra-
maticals, està farcit de mentides:
que el castellà està discriminat,
que hi ha una confrontació ciu-
tadana..., i farcit de posiciona-
ments polítics com ara: que
estan en contra del nacionalis-
me (emprant el reduccionisme
de l’Acebes, sense dir que estan
a favor del nacionalisme espa-
nyol), que estan en contra de
l’Estatut de Catalunya i de l’en-
senyament de la llengua cata-
lana.

Si a tot això hi afegim les de-
claracions de l’Albert Boadella
en el demagog diari Abc dema-
nant que els catalans i bascos
n’aprenguin d’una vegada, tot
mostrant-nos la tan democrà-
tica ocupació amb tancs als car-
rers perquè s’acabin les de-
mandes sociopolítiques, no

calen més comentaris.
L’Albert ha deixat de fer grà-

cia, però com que n’aprenem,
fins i tot d’això, i emprant el
seu mateix estil, si visiteu la
seva pàgina web veureu que la
gran majoria d’apartats estan
en construcció..., potser com el
seu ideari polític?

Judith i Francesc

L’Escala

Què passa?
Passa una cosa molt rara a la
piscina d’estiu de les Llars
Mundet. L’any 2003 el de la tor-
radora, no les van obrir amb el
pretext que hi havia una ava-
ria. L’any passat no les van
obrir. Enguany sembla que
tampoc. Què passa? Tres anys
per una avaria? Cal recordar
que la instal·lació és pública,
per tant pagada amb els nos-
tres diners. Exigim una expli-
cació! A més, aquest estiu pro-
met ser molt càlid.

Jordi Prat

Barcelona

A la banqueta
Sembla que alguns partits no
tenen escrúpols i utilitzen tot
el que tenen al seu abast per
aconseguir els seus objectius
sense considerar, ni tant sols,
que poden estar perjudicant
d’altres que no atenen a les con-
frontacions polítiques. Aquesta
és la manera de fer oposició de
qui ha ocupat la responsabili-
tat del govern català durant
més de dues dècades. Puc en-
tendre que no és fàcil pair que
s’està a l’altra banda després de
tants anys, però aquestes no
són maneres de fer les coses.
Quin sentit té fer públic ara un
informe anònim sobre els Mos-
sos d’Esquadra?, per què donen
tant de joc a un informe sense

El moment de la veritat
Com més s’acosta l’hora de la veritat, l’hora de concretar un
Estatut i un finançament sobirà, més es veuen els interessos par-
ticulars de cada partit, les coaccions, ingerències, etc. No po-
drien els nostres polítics fer un acte de responsabilitat i assolir
l’Estatut i finançament que es mereix Catalunya i els catalans?
El PP català va entrar dins la redacció de l’Estatut per mirar
que la submissió i dependència que tenim envers l’Estat espa-
nyol no afluixi. Al PSC li interessa més el seu projecte com a par-
tit polític, la seva complicitat amb el PSOE, que el projecte d’una
Catalunya amb un autogovern i finançament sobirà. ERC es vol
penjar la medalla d’haver propiciat un nou Estatut, però si l’únic
que aconsegueixen és un Estatut i finançament rebaixat, serà
un fracàs. CiU hauria de fer el possible per treballar perquè tin-
guem un bon Estatut i finançament, i no deixar-se portar per
conflictes personals, ni aprofitar per fer desgast del govern, no
amb aquest assumpte cabdal. ICV també hauria de fer més pres-
sió, sobretot al PSC, perquè pensi més a fer l’Estatut i finança-
ment que necessita Catalunya, no el que volen a Madrid.
Espero que finalment els nostres polítics siguin conscients de
la gran responsabilitat que tenen envers el futur de Catalunya i
aconsegueixin concretar realment un Estatut i finançament que
ens permeti desenvolupar-nos com la nació que volem ser.

Lluís Vantolrà i Duran

Solsona
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