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PROLEG 

El llibre que teniu en les vostres mans és un volum molt 
poc corrent. Mes encara: és un llibre diferení. «La Catalunya 
de tots» —recull d'articles publicats per Josep Font i Huguet 
a la premsa comarcal i provincial de Lleida durant Tany 1981— 
ha aconseguit reunir un ventall de temes que han estat l'ac-
tualitat mes incisiva deis darrers mesos. Pero, «La Catalunya 
de tots» ha afegit quelcom de sumament original; un tractament 
planer, vital, i gens depenent deis tópics que avui predominen. 

Hi podeu trobar apunts sociológics, comentaris de política 
internacional, records d'infantesa, notes de futur, explicació de! 
passat, i moltes coses mes. Amb un denominador comú ben 
definit: una estimació profunda a Catalunya i al̂  seu poblé, 
un palés desig de fer-se entenedor per tots, i un esperit construc-
tiu i renovador. 

Els temes politics son majoria. Cosa lógica, si tenim en 
compte que Josep Font i Huguet és un centrista cátala de 
soca-reí. En Josep Font hi exposa les seves idees amb natura-
litat, sense pretensions, pero amb la for̂ a tranquil-la de qui 
esta convencut. Per aixó, sap convencer. Quan analitza, per 
exemple, el que ell diu "Els perqués de l'Onze de Setembre", fa 
reflexionar i —n'estic segur— fará que molts replantegin algunes 
idees rebudes i acceptades sense massa esperit crític. 

«La Catalunya de tots» revela moltes coses del seu autor. 
Home de diáleg i de concordia, en Josep Font ens parla a 
tots. No cau en fácils maniqueismes, en estérils divisions 
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partidistes. Per ell, Catalunya és una térra que ha de construir 
la seva grandesa futura amb les mateixes eines amb les quals 
ha treballat durant el seu gloriós passat. Obertura d'esperit, labo-
riositat, amor ais homes i a les coses, orguU de la feina 
ben feía, respecte al passat que continua vigent, anticipació 
del futur que se'ns apropa inexorablement, iniciativa i creativitat: 
heus aquí els elements claus que en Font ve a proposar en 
la seva obra. 

Tot aixó no és nou pels qui coneixem des de fa temps 
a Tamic Font. No fa encara un any vam presentar el seu 
llibre «Sentiment cátala», a rAuditórium de la Biblioteca de 
Catalunya. En ell vam trobar una expressió acabada i rotunda 
de catalanitat. Allí es va fer palés el profund respecte i I'amor 
joiós que en Font sent per la nostra térra. La historia, la 
sociologia, la literatura i la propia biografía personal de l'autor 
donaven peu a un cant emocional pero objectíu, entusiasta 
i albora pie de seny. 

«La Catalunya de tots», per tant, se sitúa en una línia 
molt coherent amb «Sentiment cátala». Contínuem trobant el 
mateix paisatge de fons, els mateixos acords consonants. Pero, 
tanmateix, hi ha quelcom de nou i molt important, al meu 
parer. Aquell «sentiment cátala» —tan adequadament fona-
mentat i exposat— serveix ara de fil conductor per una reflexió 
quotidiana sobre temes i interrogants que ocupen i —de vega-
des— preocupen el ciutadá de Catalunya. 

Podriem dir, potser, que en Font ens facilita una traducció 
d'aquells sentiments a unes realitats de cada dia, objecte de 
diáleg entre els homes í dones de Catalunya. Amb tota natura-
litat i espontaneitat, en Font comenta, súggereix, recorda, pro-
funditza i fms i tot interroga el lector. 

La conclusió és evident. Esmentant unes páranles de la 
seva obra anterior, el resum del seu llibre d'ara seria el 
següent: "tots som catalans, si volem ser-ho. Tenim tot el que 
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cal perqué ens puguem sentir algú important, tenim un passat 
gloriós, un present que ens retorna les Jlibertats i un avenir 
prometedor. Tenim una historia, tenim una cultura, tenim sota 
els nostres peus una térra molt estimada". 

Aquesta Catalunya de tots, moderada i auda?, activa, 
reflexiva, generosa i oberta a tots els seus, és ía nostra 
Catalunya. És la Catalunya que ha de saber integrar la 
seva missió'̂ d'avui i de dema amb la seva historia mes que 
millenária. És la térra on vivim i on estimem, cercant la 
justicia, la Ilibertat i la convivencia entre tots. 

En Pont, a través del seu nou Ilibre, ens va assenyalant 
les fites del Uarg camí que hem de recorrer encara. Es un 
camí de vegades difícil, pero sempre illusionador. Cada pas que 
fem ens apropa al nostre desti, una mica mes cada dia, i una 
mica millor també. Perqué en Josep Pont és un home optimista, 
de cada plana surt una crida a la reflexió i a l'acció. En Pont 
ens manifesta el realisme propi de l'optimista: no amaga les 
dificultats, pero tampoc es deixa vencer per elles. 

Él lector no podrá fer altra cosa que deixar-se portar peí 
raonament frese i vivificador que brolla espontániament de la 
ploma de Fautor. Reconeixerá molt sovint la seva propia veu: 
la veu del ciutada que no complica les coses, que exerceix el 
seu esperit crític sense agressivitat ni interessos creats. En 
Pont és un intérpret qualificat de sectors majoritaris del nostre 
poblé, que Iluiten sense grandiloqüéncies per una Catalunya cada 
dia mes fidel a les seves esséncies i al repte del futur. 

Potser aquesta sigui la senyal distintiva d'aquesta obra 
d'en Pont. Sent un home que estima apassionadament la nostra 
térra i el seu passat, i precisament per aixó, l'autor voldria 
ajudar a sentar les bases d'un esdevenidor que sigui fidel 
a la grandesa del nostre poblé. En Pont sap —i ho diu— 
que aixó no s'assolirá amb una filosofía política incoherent i 
pusil-Iánim. «La Catalunya de tots» —i ara no parlo del Ilibre, 



10 JOSEP FONl I HUÜUET 

sino del nostre pais— será la que nosaltres mateixos edifiquem 
avui i demá. Será veritablement de tots, si tots participem 
—cadascú al seu lloc— amb esperanza i amb eficacia en la 
seva consolidació permanent. 

Grades, amic Font, per recordar-nos-ho una altra vegada, 
amb illusió, serenor i claredat de judici. 

Antón Cañellas i Balcells 



PREFACI 

Amics lectors: 

Una vegada mes estic entre vosaltres, per tal de co-
municar-vos el meu pensament respecte a un fet que 
considero transcendental per a tots. 

Qué pretenc? —Qué vull dir, en aquest intent de 
LA CATALUNYA DE TOTS? 

Evidentment, des que vaig agafar la ploma per pri
mera vegada fins ara, m'he tornat una mica presump-
tuós i en seguretat passa de mida la meva pretensió de 
pretendre ser mereixedor del vostre temps en Uegir 
aquest recuU deis primers articles que he escrit durant 
aquest any 1981, els quals han estat publicats en els 
diaris i periódics «La Mañana»,'>^i^oiarío de Lérida», 
«El Pregoner d'Urgell, «La Nova Tárrega» i «La Veu 
de Bellpuig». 

El que pretenc —no sé si ho aconseguiré—, és co-
municar-vos els meus pensaments respecte a LA CA
TALUNYA DE TOTS, d'una manera plana i senzilla, 
mitjanpant els diversos articles abans esmentats i escrits 
sobre una temática variada, com: política, agricultura, 
costums, sociología, historia, economía i periodisme. 
Dones sens dubte, tots ells porten com a fons un 
missatge d*unitat dirígít a la nostra societat. 
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Desitjaria ser coherent i intel-ligible, Voldria no 
ferir susceptibilitats a cap persona. Espero que vegeu, 
en aquest intent, el gest sincer i desinteressat d*un home 
que estima Catalunya, que la coneix, que intenta enten-
dre-la cada vegada mes, que viu intensament els seus 
problemes i que vol ajudar en el que pugui i sápiga a 
tothom, mitjangant la seva experiencia. 

En parlar de l'experiéncia, em veig obligat a fer 
una breu parada reflexiva, per tal d'analitzar-me a mi 
mateix. Preguntant-me: ¿Quina i quanta experiencia 
tinc? ¿És que l'experiéncia es compra o es ven? ¿És que 
s'acumula? ¿És que s'adquireix amb l'edat? ¿És el fruit 
del treball? o ¿És que és promoguda per la casualitat? 

Feta aquesta breu análisi, arribo a la conclusió que 
l'experiéncia és el conjunt d'una serie de circumstáncies 
que son posades al nostre abast durant el nostre temps 
de vida, i d'una forma quasibé fortuita quant a la base 
inicial. Óbviament, cal pensar, que un nadó no pot te-
nir-ne pas massa, d'experiencia, envers la vida. En can-
vi, un jove ja en pot teñir bastant, ádhuc mes que algu
na persona mes gran. I, una persona ja feta i madura, 
en pot teñir mes o menys d'acord amb les seves cir
cumstáncies. 

La capacitat deis pensaments conceptuáis d'una 
persona, evidentment, son un factor a teñir en compte 
peí desenvolupament de l'intel-lecte, pero continuo 
dient que un deis factors mes importants és la circums-
táncia. 

¿Em permeteu fer volar un poc la nostra imagina-
ció? Imaginem-nos per un moment el següent quadre: 
El d'una persona que naix, creix i s'educa, dins d'un 



LA CATALUNYA DE TOTS • I 13 

ambient casóla d'una llar d'entre les moltes que hi ha 
arreu de la nostra geografía. 

Durant el període que ha viscut, ella ha anat asso-
lint tots els coneixements necessaris d'acord amb Ten-
torn que I'envolta, arribant a adquirir la suficient expe
riencia per a poder desenvolupar-se amb plena normali-
tat dins del seu habitat, en totes les seves fases. Coneix 
el seu treball i llur forma de realitzar-lo. Conviu amb la 
seva familia sentint-s'hi totalment integrat. Coneix les 
persones que composen la seva comunitat. Coneix el 
paisatge, les cases, els carrers i les contrades. En una 
paraula: es desenvolupa dins del seu habitat amb tota 
normalitat. Pero, un bon dia per circumstáncies que no 
fan el cas anomenar-les, ha de sortir del seu ambient 
per a complir una missió vital i inevitable, vers unes Ier
res d'un país Uunyá. 

Aquesta persona ja feta i experimentada, que en el 
seu ambient es desenvolupa amb tota normalitat, i que 
es pensava ja haver assolít tota l'experiéncía necessária, 
es troba, de cop i volta, immers dins d'un altre món to
talment diferenciat al seu. 

Caramí Quantes sorpreses! Quina quantitat de 
noves sensacions! Quantes inquietuds l'envaeixen! Mai 
s'ho havia imaginat! 

Degut a aquesta nova circumstáncia, descobreix 
formes de vida diferents, nous costums, altres llengües, 
nous dimes, diferents paisatges, altres gents ... Els 
nous factors que entren dins d*ella, desperten Tánsia de 
voler saber i aprendre, d'entendre i comprendre aqües
tes noves formes de vida, per tal d'augmentar la seva 
experiencia mitjangant la juxtaposició deis costums i els 
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pensaments d'altres persones i enriquir així la seva pro
pia personalitat. 

Després de temps, una vegada acabada la seva 
missió retorna a casa seva. Sens dubte, la persona és la 
mateixa —fisicament parlant—, pero tota ella i en gran 
manera la seva experiencia ha sofert una 
transformació. Dones sobre la seva base inicial ha 
posat una nova base, que ha enrancit la que tenia, i Tha 
preparat, per a posar-hi d'altres. Si al llarg de la seva 
existencia va acumulant noves experiéncies, experién-
cies que segurament estaran d'acord amb les seves cir-
cumstáncies, arribará a omplir dins el possible Uur in-
teMecte, per tal de poder expressar els seus pensaments 
arrelats-des d'una base experimentada. 

Així, dones, hem arribat a la conclusió, després del 
quadre observat, que Texperiéncia normalment s'ad-
quireix a base de temps, juntament amb una serie de 
circumstáncies que la fan mes o menys enriquida. 

Evidentment, el viure la vida és un deis seus vitáis 
ingredients. I en dir viure la vida, vuU dir: viure en el 
sentit d'estar despert, atent i amb tots els sentits a l'a-
guait. Que a ningú li calgués posar damunt de la seva 
darrera llar aquell nefast epitafi, que diu: «Nasqué el 
día Deixa de viure ais 25 anys. Deixa d'existir ais 
80 anys d'edat». 

Aquest és,per a mi, un deis secrets per aconseguir 
experiencia. El procurar amb totes les nostres forces i 
tota la nostra voluntat, mantenir-nos vius de vida exis-
tent i real, fins el moment inexorable del destí que ens 
espera des del dia del nostre naixement. Procurant no 
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cauro a la temptació cómoda d'abandó —d'acord amb 
Tepitafi esmentat— de deixar de viure amb plena vida. 

En els articles publicats i recoUits en aquest volum, 
articles escrits durant la calma de les hores tranquil-Íes i 
quietes deis dies festius al matí, pretenc dir, d'acord 
amb els meus pensaments i amb plena Ilibertat, que la 
nostra Catalunya és LA CATALUNYA DE TOTS, i 
que jo la miro i la veig com a un eos que viu, que vol 
viure i que vol sentir-se'n, de viu. I la veig viva i immor
tal, mentre hi hagi homes i dones que hi visquin. 

Sé, molt bé, que l'objectiu que m'he fixat segura-
ment és desmesurat a les meves condicions, i que com 
tot mortal —i potser mes encara— tinc una muntanya 
de defectes, pero us prego que siguen un poc indulgents 
envers la meva persona, car el meu únic i exclusiu ob-
jectiu és pregonar ais quatre vents LA CATALUNYA 
DE TOTS. 

Amics lectors, 
A reveure. 



PRIMERA PART 

COSTUMS 



Josep Font i Huguet assistint a una celebració famil iar l'any 1962. a Montserrat. 
En el centre de la fotograf ia. el seu oncle-padrí (a.c.s.) Josep Huguet i Arrufat . 

manescal de Mollerussa. 



I.— LA CATALUNYA DE TOTS 

En el meu Uibre Sentiment cátala, publicat a les 
darreries de l'any passat, defineixo molt clarament el 
meu concepte de catalans, en dir: «Som catalans, sem-
pre que vulguem ser-ho, els que vivim i treballem a Ca
talunya, i els filis de catalans que vulguin ser-ho escam
páis arreu del món». I també m'expresso molt ciar en 
dir que .el Principal de Catalunya forma part de l'Estat 
Espanyol. 

Aqüestes ultimes setmanes sembla ser que la tur
bulencia de les aigües deis sectors nacionals - radicáis 
de casa nostra, está molt mes moguda que de costum. 
Sembla com si no tinguessin en compte que, la majoria 
deis catalans, hem acceptat el joc de la democracia, em-
parats per la Constitució de l'any 1978, i que hem de ju
gar net dins les normes fonamentals jurídiques. El pro
blema sembla estar centrat en com aconseguirem la Ca
talunya de tots. 

Estic escrivint aquest article el dia 10 d'abril a la 
nit, després d'haver participat en la processó que Bell-
puig dedica cada any a la Verge Dolorosa. I cree haver 
tingut una profitosa Uigó de convivencia social, dins 
una comunitat composta per tothom que la integra. 



20 JOSEP FONT I HUGUET 

Des de l'any 1939, en qué s'acabá la nostra darrera 
guerra civil, que sóc membre actiu de Tesmentada ma-
nifestació popular de la nostra Vila. Vaig comentar 
vestit de «capellanet» quan tenia tres anys, i no he dei-
xat d'assistir-hi ni un sol any, des de llavors. En el 
transcórrer d*aquests quaranta anys llargs, sens cap 
mena de dubte la religió católica ha sofert una forta 
baixada de gent practicant, car la processó de la nit del 
divendres de passió a Bellpuig, cada any que passa, co
bra mes vitalitat, i rebrota l'any següent amb mes entu
siasme i for?a. Aquest factor és motivat per l'atracció 
que té la festa respecte ais filis de la Vila escampats fora 
de casa nostra, i en gran manera per la incorporació to
tal i absoluta deis immigrants dins la comunitat. És el 
retrobament de tota la gent d'un poblé, en un IIoc i en 
un moment determinats. Aquesta unió, d*apinyament 
al voltant d'aquest acte, és un fet meravellós i cívic po-
ques vegades aconseguit per la Iliure voluntat de tots els 
components. Homes i dones, grans i joves de totes les 
condicions socials, burgesos i proletaris, funcionaris i 
professionals, pagesos i ramaders, botiguers i comer-
ciants, estudiants i ensenyadors, siguin creients, practi-
cants o no, no creients, polítics de totes les tendéncies o 
apolítics, tots formem una gran xarxa per acomplir un 
sol í únic objectiu: Honrar la Verge Dolorosa! I en les 
meves reflexions pensó: ¿Per qué no podriem pren-
dre*n exemple tots els catalans, i de la mateixa manera 
honrar la nostra Catalunya? 

Oh amics, aixó ja és mes difícil! Perqué no és la 
voluntat ni el treball d'unes hores, sino l'esforf i la vo-. 
luntat de tots i de tota una vida. Pero en el supósit d'a-
conseguir-ho algún dia, en el mateix moment hauríem 
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assolit un preuat tresor. Hauríem aconseguit la desitja-
da Catalunya de tots i per a tots. 

Aquests dies, mitjan?ant la premsa, la radio i la te-
levisió, ens fan entrar en el conscient i ádhuc en el sub-
conscient, expressions i encapfalaments periodístics, 
com: «Catalunya desconfia», «Campanya per a expul
sar els catalans de la política», etc., etc. A mes deis co-
mentaris reiteratius respecte de les Uengües parlades a 
casa nostra; com que els de parla castellana se sentin 
discrimináis i els de parla catalana també. 

En aquests moments de tensió, cree que les 
persones polítiques i de tendencia política, hem de teñir 
cura deis fets a realitzar i de les paraules a dir, car l'am-
bient és molt susceptible. Per exemple, m'ha deixat 
bastant parat el comentari que Uegí dies passats del nos-
tre President de la Generalitat, Honorable Jordi Pujol, 
en manifestar el següent: «No sé com tinc de dir-ho, pe
ro jo no sóc separatista», Em permeto de comentar al 
molt Honorable President Pujol, que aquest problema 
és molt senzill de solucionar: 

Perqué no es digui que un és separatista, cal no 
ser-ho, no solament d'obra, sino tampoc de pensament. 

10 d'abril de 1981 



A Vilanova de Bellpuig, el poblé del seu pare, 
en una tiplea fotografía familiar, 

durant la Festa Major de l'any 1950. 

La tradicional Festa 
deis Dolors a Bellpuig, 

fou apriorada per 
la fannilia Font I Huguet 

l'any 1957. 
Josep F o n t juntament 

amb el seu pare 
Manuel Font i Rius. 



2.— EL LUBREI LA ROSA 

Com cada any, ha arribat el dia 23 d'abril, i els ca-
talans podem celebrar la Diada de Sant Jordi per hon
rar el nosíre Patró. La llegenda del nostre Sant Jordi 
comenga en el segle X, amb el Sant encoratjant i guiant 
els nostres nobles cavallers, que han omplert tantes pa
gines de la nostra historia, com el Comte Oliva, els Car
dones, Montcades, Rocabartés, Pinos, Alemany i tants 
d'altres, en les batalles que Uiuraren contra els sarraíns 
d*una forma victoriosa. Durant el transcurs deis segles, 
i al llarg del temps, la Diada de Sant Jordi s*ha conver-
tit en la mes viva expressió cultural del nostre poblé, 
mitjangant I'amor a les coses reals i iMusionades d'a-
questa vida. 

L'amor al Ilibre, com a tribut al nostre carácter 
positiu i práctic, que ens assabenta del passat i ens hi 
enlla^a, i sembra les Ilavors per al futur. L'amor a la 
rosa, com a prova del nostre sentiment d'il-lusió, per a 
posar en aquesta vida material els ingredients necessaris 
perqué amb la seva flaire sigui mes suau i suportable. 

L*espectacle de poder contemplar amb els propis 
ulls la Diada de Sant Jordi, dins l'incomparable marc 
de la Rambla de Barcelona, no cree que tingui cap altre 
lloc que pugui comparar-se-li. I poso com a cas la Ram
bla de Barcelona, perqué és el punt mes representatiu 
de Catalunya. Pero tenint en compte que cada lloc, per 
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petit que siguí, té aquest taranná tan inconfundible de 
la Diada. Dones sí, aquest any em trobava a la Ciutat 
Comtal i he pogut contemplar amb quín entusiasme i 
amb quina alegría els llibreters ínstaMaven els tendereis 
i les floristes preparaven els pomells de roses i poncelles 
vermells, a l'espera de la gent aimant d*aquest dia i del 
que representa. El día estava totalment ennuvolat í la 
caiguda de l'aigua era el presagi unánime. Les mirades 
anaven constantment dirigides cap el cel, preparant-se 
toihom per a remergéncia amb llargs rotlles de plástic, 
per si arribavaelcas. 

Tal com s'havia pronosticat, la pluja arriba sobre 
les onze del matí, pero no fou obstacle de cap mena 
perqué la gent sota el paraigua anés desfilant a la recer
ca del llibre i la rosa. Persones de totes les condicions 
socials, lectors i aimants de la lectura catalana i caste
llana, enaitiorats de la rosa vermella de flaire universal, 
s*agermanaven en la Rambla en senyal d'inequívoca 
fraternitat. 

La nova del matí arriba sobre els volts del migdia, 
amb la trista noticia de la mort de Josep Pía. El nostre 
prolífer escriptor Josep Pía deixava d'existir aquest as-
senyalat dia de Sant Jordí en el seu empordanés mas de 
Llofriu, el mateíx dia de la commemoració de la mort 
de Cervantes i de Shakespeare. Mentre, la seva obra vo
luminosa de 25.000 pagines ha quedat per sempre mes 
aquí en la térra, en forma d'assaigs, contes i novel-Íes, 
per a recordar-nos la seva catalanítat. Eli ha estat un 
home que sempre ha treballat en pro de la nostra cultu
ra, mitjan^ant les seves narracíons, des de la seva jove-
nesa, els seus comen?aments ja mes professionals allá el 
1921, com a redactor de «La Publicitat», i fins ais nos-
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tres dies amb la seva prosa narrativa. Durant tota la se
va Uarga vida ha treballat constantment amb la ploma, 
ploma que Tha immortalitzat. Pot ser que, en aquesta 
hora darrera de la seva vida, la imatge Uegendária de 
Sant Jordi, muntat dalt del cavall, tot vestit de blanc i 
portant en la má algada Tespasa resplandent, que en-
lluerna el drac per alliberar la Princesa, també Talliberi 
deis obstacles i incomprensions que hagi pogut trobar 
durant aquesta terrenal vida, i que 11 obri de bat a bat 
les portes de la seva nova llar. 

Sota la pluja constant, la Diada de Sant Jordi toca 
a la fi. L*aigua ha anat regant amb suau sao els Ilibres 
deis tenderols, i les roses vermelles están com si una ro
sada matinera les conserves amb tota la seva fragancia. 
Potser perqué l'any vinent pugui rebrotar millor, la 
for^a deis Ilibres i la flaire de les roses. 

I, en acabar-se la llum d'aquesta Diada, recordó el 
final de la poesia de Salvador Perarnau, quan diu: 

D'un cop de llanca desfá dracs i noses 
i deixa tot el món cobert de roses 
que embriaguen els sentits de Uibertat, 

26 d abril de 1981 



3.— LA NIT DE SANT JOAN, 
LA MES CURTA I LLUMINOSA DE L*ANY 

El dia de Sant Joan s'escau en el solstici d'estiu, 
just en el moment en qué el dia és mes il-luminat peí 
sol. Si el seguíssim en direcció nord, ens trobaríem en 
arribar a TÁrtic amb la resplendent brillantor del sol de 
mitjanit. En conseqüéncia en teñir el dia mes iMumi-
nat, també tenim la nit mes curta de l'any. Pero aques
ta nit té "quelcom mes que una altra nit qualsevol. 
Aquesta nit és diferent. Aquesta nit és la mes curta i ¡lu
minosa de l'any. Així dones, immersos en la mágica 
llum de les flamejants fogueres que tenim escampades 
arreu de la nostra térra, Uoem el Sant, en demanda de 
mil i una supliques. 

¿Quins son els origens d'aquesta ancestral tradi-
ció? 

El nostre gran folklorista i escriptor Ileidatá, en 
Valeri Serra i Boldú, fill de Castellserá, que visque 
molts anys de la seva vida a Bellpuig, diu que el costum 
d*encendre fogueres per la vigilia de la nit de Sant Joan 
sembla ser que té certa relació amb els focs que antiga-
ment es feien al Déu BAAL d*origen asiátic, i a la Dea 
PALILIA en les festes romanes. 
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En referir-se al Déu BAAL d'origen asiátic, aquest 
nom semita d'aquesta divinitat, sembla ser l'arrel del 
nom que porta el nostre cabdill ilerget Indíbil, en venir 
d*Indi - baal. A aquest Déu, se li feien grans ofrenes, 
moltes vegades ádhuc en vides humanes, que eren im-
molades en grans focs. 

Les festes romanes de PALILIA se celebraven 
anyalment en l'antic Imperi Roma el día 21 d'abril, en 
commemoració de la fundació de la ciutat de Roma. A 
mes d'altres supliques, es demanava a la Dea que con-
cedis potencia ais máseles i fecunditat a les femelles. 
Els fets mes característics d'aquestes festes, que sembla 
ser que han arribat ais nostres dies, son els focs que 
feien en la vigilia de la festa acompanyats de dances i 
gresquespopulars. 

Segons els nostres folkloristas, aquests semblen ser 
els orígens deis tradicionals focs de Sant Joan, costums 
que al llarg deis segles han quedat arrelats a les nostres 
ierres. Cal remarcar l'impuls que tingueren aqueste^ 
festes a mitjan segle passat, grácies a en Josep Anselm 
Clavé, fundador deis cors que porten el seu nom, 
home que amb les seves cangons i música fomenta tant i 
tant la germanor i els bons costums entre els ciutadans. 

Tornant al recuU de costums folklórics d'en Valeri 
Serra, diu que la vigilia de Sant Joan se senyala pels 
focs de la revetlla que s'encenen davant de les cases, i 
que els salten la canalla. També diu que a tot arreu fan 
festa per Sant Joan. Que no hi ha cap Sant tan popular. 
Mes potser tampoc n'hi ha cap que, al costat de les de-
vocions de qué es fa objecte, sigui invocat amb tantes 
practiques supersticioses. 
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— Hi ha qui, al foc, hi tira una cabe?a d'alls per a 
menjar-se-la després de cuita, perqué Sant Joan el des-
lliuri del mal de ronya. 

— La cendra deis focs, hi ha que l'usa per a curar
se els peus. 

— A les dotze de la nit, Thora deis conjurs i 
encisos mes misteriosa, hí ha noies que tiren un ou en 
un got d*aigua, per a saber si s*han de casar aviat i quin 
ofici tindrá el seu marit. 

— També es diu, que «el día de Sant Joan, les her-
bes teñen virtuí». Aixó que és créenla general, es refer-
ma dient que qui té un mal o vol prevenir-se'n no té mes 
que sortir al camp a fer-se friccions amb la primera 
herba que topi abans que neixi el sol. De qui no ha po-
gut Iliurar-se de mal moral o material, es diu que no U 
han valgut totes les herbetes de Sant Joan. 

D'aquesta manera va desfilant una serie de cos-
tums i dites referenls al tan assenyalat dia, que es farien 
inacabables en voler comentar-los tots. Per tant, passo 
a relatar els records que jo guardo, de la meva infante
sa, de la nit mes curta i Iluminosa de Tany. 

Recordó molt bé que, en arribar la foscor de la nit, 
tots els carrers i les places de 1 Vila s'iMuminaven amb 
la resplendor deis nombrosos focs que s^encenien, les 
flames deis quals, allargades en forma de Ilengües de 
foc, semblaven voler parlar amb el cel. Sí, cada pla?a i 
cada carrer feia un o mes focs, competint els uns amb 
els altres, per veure qui el feia mes bonic i mes gran. 
Cada casa contribuía en portar-hi quelcom que fos 
combustible; com cadires velles, caixes de fusta, feixos 
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de sarments, troncs, llenya, etc. La gent, il-luminada 
per la Uum de les flames, voltávem els focs amb verita-
ble entusiasme en contemplar-los. Els homes, els joves i 
la canalla, ens preparávem per saltar-los per entremig 
de les flamejants llengües de foc, com si en saltar per 
entre aquella purificadora resplendor volguéssim de
mostrar la nostra valentía. Els primers a saltar el foc 
eren els homes. A mesura que el foc s'anava enxiquiní, 
saltaven els joves. I quan ja el foc havia minvat bas-
tant, saltávem la canalla. Recordó que era costum po-
sar-se un mocador al cap, per tal de protegir-se els ca-
bells de les flames. Car, en passar per entre elles, els ca-
bells de les parts no protegides quedaven ben socarri-
mats. Tot i aquesta protecció, el pél de les celles ens 
quedava ben socarrimat, escampant Tolor característi
ca. Tot saltant el foc, es deia ben fort el següent: 

Sant Pere bon home, 
Sant JoanbonSant, 
guardeu-nos de ronya, 
ideprendremal. 

En acabar-se el foc, es feia una gran revetlla popu
lar, tírant palles borratxes, trons, pedrés fogueres, mis
tos de garíbaldi, etc. 

Tot seguit les persones grans anaven a la revetlla i 
la gent menuda cap a dormir. Aquesta era la visió 
d'una nit de Sant Joan d'uns temps ja llunyans. 

El temps ha anat passant, i aqüestes festes, cada 
cop mes, es van allunyant d'acord amb el desenvolupa-
ment del Iloc on un viu. Avui día, en els llocs una mica 
grans, no se sol fer focs ais carrers, perqué l'asfalt es 
malmetria. Normalment es fa un gran foc de caire po-



30 JOSEP FONT [ HUGUET 

pular, en recordan?a a les nostres velles tradicions. Car 
jo cree que s'ha perdut part de l'encant. Sobretot aque
lla espontaneitat tan sana de qué gaudíem. 

Les fogueres de la nit de Sant Joan arriben a la 
seva fi. Ja s'apaguen a poc a poc. Mes la seva llum en
cara sembla íMuminar la nostra térra, convertint la nit 
en dia. Els estéis, semblen haver baixat a visitar-nos en 
forma d'irregulars Uumetes escampant-se per tot arreu. 
Sembla com si donessin la imatge de Tespill del firma^ 
ment. La cendra deis focs, encara román calenta. I a 
semblanza deis nostres avantpassats hauriem d'aprofi-
tar aquest dia, el dia mes lluminós de l'any, per a recer
car el nostre veritable camí. I dio el veritable camí, per
qué sembla ser que no tots els catalans busquem el ma-
teix. Car, en la Ciutat Comtal, dins del marc del Nou 
Camp, un grup reivindica els drets per la defensa de la 
llengua i la cultura catalana, sota el crit de «som una 
nació». Després de fer una breu pero reflexiva análisi 
d'aquest fet, arribo a la següent conclusió: Molts cata
lans, a igual que jo, hem tingut sempre, tenim i tin-
drem, una llengua i una cultura catalanes. Fins aquí no 
hi veig cap mena de diferenciado, envers el grup reivin-
dicatiu de la manifestado esmentada. Alguna cosa hi 
deu haver, que no Higa amb la nostra manera de pen
sar, em dic a mi mateix. I continuo analitzant. Si, ja 
l'he trobat! En Túnic que hi trobo diferenciado d'opi-
nió és en el crit de «som una nació». Car nosaltres 
creiem en la unitat d'Espanya, tal com sempre hem 
postulat. També vuU remarcar que nosaltres estimem i 
cuidem Catalunya, tant o mes que qualsevol altre, pero 
no solament un dia a l'any per a Huir-nos i per a reptar 
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la resta deis pobles d*Espanya, sino que l'estimem i la 
cuidem tots els dies de Tany, un darrera Taltre, perqué 
d'aquesta manera perduri, es faci mes gran, i sobretot 
sense cap mena de diferenciacions respecte ais que hi vi-
vim. En una paraula. Per a fer-Ia mes plena, sense 
fronteres reals o imagináries, i oberta ais quatre vents 
arreu del món. 

28 de Juny de 1981 



Juntament amb els seus germans, amb mot iu del casament d'una germana. 

Comenta a afeccionar-se 
a viatjar durant la seva 

jovenesa. 
Un deis seus primers 
viatges a l'estranger, 
l'any 1953. a la vista 

d'un castell i vora les 
aigües del riu Rin, 

en l 'Alemanya Occidental. 



4.— PER TOTS SANTS, AMAGA MANS 

«Quan ¡'octubre és a lafi, Tots Sants son aquí», 

Evidentment, les dites populars son la mes viva i 
genuina expressió del pensament d'un poblé. Elles re-
flecteixen, en cada moment de Tany, l'heréncia que 
hem rebut deis nostres avantpassats mitjangant la im-
mortalització de les seves aconselladores paraules al llar 
deltemps. 

En les nostres terres lleidatanes, i sobretot en les 
terres baixes i planes, en arribar Toctubre a la fi, el cli
ma canvia radicalment tot anunciant-nos que l'hivern 
s'apropa a passos gegantins. 

Certament, ho anuncia de mil i una variada forma. 
Ho diu quan les fulles deis arbres, que un día no molt 
llunyá foren d'un to verd-viu, van passánt ais tons gro-
guencs i ataronjats. Ho diu quan el vent va sembrant 
les nostres places, camins i camps, del fullatge sec ca-
racterístic. Ho diu quan els tristos arbres resten quasibé 
despullats i en canvi nosaltres necessitem arropar-nos 
mes i mes. Ho diu quan les xemeneies fumegen d'una 
forma continuada. Ho diu quan un venlet fi i glagat 
se'ns posa a la punta deis dits de les mans. (D'aquí ve, 
«Per Tots Sants, amaga mans»). 
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Tanmateix, després d'haver passat aquesta prima
vera de rhivern del mes d'octubre, la nostra atmosfera 
ha quedat impregnada d*una flaire perfumada pels 
fruits deis nostres camps. Es diu: «I, en la térra ferma, 
Lleida». Terra Ferm^, térra dura i generosa que ens do
na la subsistencia, grácies ais fruits que d'ella en 
treiem. Fruits, assaonats deis mes diversos gustos, que 
omplen de gom a gom el rebost i la golfa de les nostres 
llars, per Talegria de les taules en fer possible el mante-
nir i escalfar el nostre eos, durant el llarg i esgarrifós hi-
vern que ens anuncia la natura. 

Si, l'hivern ja ens truca a la porta. Pero, ens troba 
ben proveíts, car les nostres taules son plenes de fruits 
de la nostra térra. De pa tou i blanc, d'aquell blat ja re-
collit; d'algun que altre meló «tendral», guardat dalt de 
la golfa; de pomes, peres i préssecs, deis mes variats 
gustos i colors; de cebes, alls i hortalisses del mes extens 
repertori; de patates, moniatos i codonys, que ens de
lecten en fer-los al caliu; de figues de «la gota de la 
mel» i prunes endolcides; de petits grans morats de ma-
grana, amanida amb «vi bo»; de penjolls de raíms, de 
les llargues rastelleres penjades a la goita. Parlant del 
raím, una dita popular diu: «Els raims que es penjen a 
les cases, per fots Sants de dos en dos grans, de Tots 
Sants en enllá de gra en gral». I, no ens oblidem de par
lar d'un fruit rodó, vermell i brillant. El «palo-santo». 
Que ben madur, és dolg i boníssim. 

Catalunya, és un poblé que tenim la mes extrema
da cura a les nostres tradicions, a través de les quals 
mantenim part del nostre esperit com a poblé diferen
cial. I en aquesta nit de Tots - Sants, cal que recordem, 
i si podem, commemorem la tradició, fomentant la vet-
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Hada familiar, mitjangant la nostra típica «castanya-
da». Aquest tan nostre costum de menjar castanyes cui
tes i ben calentes, que ens fan bufar-Íes i que ens calen-
ten les mans. També cal parlar deis nostres tipies «pa-
nellets». Aquesta Uaminadura arrebossada de pinyons, 
ametlles o sucre, rodonetes i boniques. 

La familia, en voltant de la llar de foc que llenga 
flamejants llengües de foc brillants, escalfant i il-lumi-
nant els nostres cossos i els nostres sentiments. Menjant 
castanyes, panellets i bevent vi bo. És sens dubte un 
meravellós i digne espectacle! 

Cree, sincerament, que cal recordar i procurar el 
mantenir els nostres tradicionals costums, per tal de 
sentir-nos mes integrats a la nostra societat i a la nostra 
térra. Comengant, en primer lloc, per la cél-lula pri
mordial de la nostra societat, que és la familia. I aca-
bant per la nostra gran i total familia, que som tot el 
poblé cátala. 

Mentrestant ..,, una vella castanyera, crida amb 
veu esquiva i ronca, al voltant d'un bon foc al mig de la 
plaga ... 

«Calentes i grosses! 
Qui en vol ara que fumen ?» 

25 d'octubre de 1981 



SEGONA PART 

POLÍTICA 



Josep Font í Huguet, donant la benvinguda al Presídent Suárez, 
durant la visita que efectúa el Presídent a Bellpuíg en ocasí6 

de les eleccions al Parlament de Catalunya, l'any 1980. 

A m b motíu de la visita a la Vila de Bellpuíg, Josep Font 
és fel ic i tat peí Presídent Suárez i el Presídent de Centristes 

de Catalunya CC-UCD, An tón Cañellas. 



5.— MOMENTS DIFICILS 

Quan semblava que havíem aconseguit i consolidat 
definitivament la democracia dins el nostre país, sens 
cap mena de dubte, hem passat, aquests darrers dies, 
uns deis moments mes difícils políticament parlant, 
deis últims cinc anys de la nostra historia. 

La tensió política ha anat pujant, i una gran quan-
titat de fets han provocat una reacció que podría haver 
trencat, de cop, la voluntat democrática del poblé. 

1er.— La dimissió del President del Govern, Adol
fo Suárez. 

2on.— La celebració de congressos de la majoria 
de partits polítics. 

3er.— Els fets vergonyosos dins el Parlament 
Base, esdevinguts en presencia deis Reís d'Espanya. 

4art.— El diumenge de rams i el divendres de Pas-
sió, succeíts darrerament en el País Base. 

5é.— Les manifestacions negatives d'alguns líders 
polítics envers la investidura com a President del Go
vern de Leopoldo Calvo Sotelo, abans del seu discurs 
programátic. Fet que, com era obvi, ocasiona la no ma
joria absoluta en la primera volta. 
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6é.— El día 23 de febrer, durant la segona volta de 
votacíons en el Congrés deis Diputáis, intent de cop 
d'Estat, mitjangant Forces Armades comandades peí 
Tinent Coronel Tejero. 

7é.— El dia 24 a la una i catorze minuts de la mati-
nada, Sa Majestat el Reí d'Espanya Joan Caries I, or
dena a totes les Forces de Terra, Mar i Aire, que es po-
sin sota les seves ordres, en defensa de la Constitució. 
Cosa que aconsegueix per a sort de tots nosaltres. 

8é.— El dia 25 s'emprén la votació una altra vega
da en el Congrés de Diputats, i paradoxalment el candi-
dat a la presidencia del Govern Leopoldo Calvo Sotelo 
en sortí proclamat per majoría absoluta. 

Aquests fets mereixen una seriosa reflexió per part 
del poblé espanyol. Cree, que una de les premisses 
fonamentals de la democracia, és saber perdre i al ma-
teix temps saber prestar l'ajut necessari al guanyador, 
per tal de portar a terme, d*aquesta manera, la máxima 
governabilítat. Indubtablement a causa del nostre ca
rácter, el millor seria que el guanyador ho fos per majo-
ria absoluta. Pero com que, de la forma en qué están 
repartides les forces polítiques dins el nostre país, aixó 
és molt difícil, hem d'acceplar les coses tal com son. 

Així, dones, la voluntat del poblé és trasUadada en 
forma de vots ais seus representants, per a la defensa 
aferrissada de llur voluntat. D'aquesta manera, la in-
tenció i la voluntat és posada en l'objectíu d'aconseguir 
la governabilitat d'una manera totalment democrática. 
S'ha donat prova inequívoca d'aquesta voluntat demo
crática, en les manifestacions populars del passat di-
vendres dia 27, arreu de totes les ciutats de l'Estat Es-
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panyol. Car jo, com a home del poblé em pregunto el 
següent: 

— ¿Com aconseguirem aquesí objectiu de gover-
nabilitat, si no ens ajudem els uns ais altres? 

— ¿Es que s'aconsegueix fent atacs furibunds i in-
discriminats contra la persona del ex-President Suárez, 
des de tots els angles possibles? 

— ¿És que s'aconsegueix presentant a Topinió pú
blica els partits polítics i els seus homes d'una forma 
menyspreuada? 

— ¿És que s'aconsegueix privant els drets humans 
deis ciutadans, siguin de la tendencia que siguin? 

— ¿És que s'aconsegueix mitjangant l'espasa de 
Dámocles, damunt deis nostres caps, per tal de fer can-
viar radicalment els pensaments i les accions? 

Cree que hem de fer un veritable examen de cons-
ciencia, i analitzar els fets esdevinguts, procurant res-
pondre'ns a nosaltres mateixos amb el máxim de rigor 
possible, sense teñir por que els nostres pensaments ens 
reflecteixin una veritat que no ens agradi. 

Ara, la gran i pesada cárrega de la governabilitat 
d'Espanya, cau damunt les espatlles del nou President 
del Govern Leopoldo Calvo Sotelo i el seu Gabinet Mi
nisterial. Cárrega que, sens dubte, no será gens supor-
table. Car, per la imatge que várem poder veure en els 
mitjans televisius, s'ha pogut contemplar en el moment 
d'aplaudir al guanyador, que una part de les Senyories 
que formen el Congrés, quedaren quietes i immutables 
en senyal inequivoc de primera disconformitat. Tal co-
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sa, no puc negar em preocupa enormement, després 
deis darrers fets succeíts. 

Us prego que tinguem cura de la DEMOCRACIA, 
S'ho val! Perqué ella és el suport vital de la nostra AU
TONOMÍA. 

/ de marg de 1981 



6.—TREVABREU 

Recordó un deis nombrosos assaigs del gran filó-
sof i socióleg francés Auguste Comte, que feia referen
cia a la ruptura amb els antics poders militars - teoló-
gics que havien quedat completament constitu'íts al co-
mengament del segle XII. Ruptura que fou sens dubte 
el fruit d'una prolongada germinació al Uarg de quasi 
set segles, fins a l'esclat definitiu de la revolució de 
Tany 1789. Així, dones, la Uibertat, paraula tan signifi
cativa, vetUada i defensada, passá a poder del poblé, 
mitjangant Torganització deis municipis i Tallibera-
ment del pensament. D'aquesta manera es va obrir ca-
mí cap a un objectiu Iliure i amb igualtat de condicions 
per a tots els ciutadans. Sens dubte el trajéete d'aquests 
quasi dos - cents anys que han passat des de llavors ha 
estat molt avantatjós per a tots nosaltres, pero les pres-
sions en pro i en contra sobre els beneficis aconseguits 
peí conjunt majoritari de la societat, en totes les seves 
variants possibles, son i serán sempre constants. 

Estic totalment d'acord amb els clássics, quan 
diuen: «El pitjor no és la miseria, sino la por a la mise
ria». Avui la gent —mes ben dit, la majoria de la 
gent— tenim por a la paraula por. Tenim por, per la in-
seguretat personal. Tenim por a l'avenir. Tenim por a 
que s'esquerdin les nostres estructures socials. Tenim 
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por, ádhuc per la seva desaparició. I tots estem recer-
cant amb entusiasme, voluntat i fe, el camí que ens por-
ti a la llum, entremig d'un món de foscor. 

Des de la Constitució de Cadis de l'any 1812 fins 
ais nostres dies, moltes i reiterades vegades s'han vist 
interrompudes les Ilibertats, i llur defensa ha estat la 
constant del nostre poblé. Durant aquest període s'han 
sofert importants pronunciaments d'ordre militar. N'a-
nomeno tot seguit els mes importants, i perqué puguem 
fer-nos-en una imatge clara, des del temps de Ferran 
VII, passant per Riego, el general Prim, el general Pa
vía, el general Martínez Campos, la dictadura de Primo 
de Rivera, l'intent del capitá Galán, Tintent del general 
Sanjurjo, la Dictadura del general Franco i, darrera-
ment, l'intent del tinent coronel Tejero. 

— Quines son les causes i els motins d'aquestes cri
tiques i reiterades situacions? 

¿És que la voluntat del poblé no ha estat prou ma
nifestada al llarg deis temps, mitjangant votacions de 
sufragi universal? 

Cree que un deis motius podria molt bé ser que ens 
pensessim estar preparats per a la convivencia demo
crática, i que no fos pas veritat. Car Téxit de la consoH-
dació democrática comporta unes certes regles de joc 
gairebé necessáries. Una de les mes primordials és Tho-
mogeneítat de la majoria de la gent que composem la 
societat dins d'un estat. I és molt difícil aconseguir una 
veritable democracia duradera, si no tenim una estruc
tura social on tots ens respectem mútuament. I parlant 
de respecte mutu, cal recordar aquesta setmána que 
hem acabat de passar, després de la breu treva que sem-
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blava que havíem tingut, treva que solament ha estat 
pura il-lusió, fins que d'impróvís la cruel i palpable rea-
litat ens ha despertat sobtadament, en forma d'una 
gran onada d'atemptats, crims i darrerament el .segrest 
d'un esportista com a ostage amb fins pecuniaris, que 
ha fet sobreeixir amb escreix la cota d'accions indignes. 

La gent del poblé desitgem viure en pau i tranquil-
Htat. Treballant i gaudint del fruit del nostre treball. 
Veient com els homes es fan grans i com els joves van 
creixent. I, seguint aquest rosari de desigs tan fácils i di-
fícils a la vegada, també desitjaríem que la indignitat 
fos castigada i la dignitat premiada, com a premissa 
que salvaguardi la nostra societat. 

Ho aconseguirem? Per favor, no perdem Tespe-
ranfa! Jo cree que sí. 

8 de marg de 1981 
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7.—ARAFAUNANY 

El dia 20 de marg és una data memorable per a Ca
talunya. Ara fa un any que, per primera vegada, la ma-
joria deis cataíans várem votar al Parlament Cátala i els 
homes que dins d'ell ens representen. 

Aquest fet no és un fet qualsevol, és un fet per a 
meditar i reflexionar profundament. A aquells que te-
nim la sort de viure quasibé tots els dies de l'any entre-
mig de la natura, en arribar els volts de Sant Josep, tots 
els símptomes ens indiquen que s*atansa la primavera. 
La llum del dia és mes matinera i mes clara. Els ocells 
canten plens d'alegria, anunciant així la seva época de 
fertilitat. Els camps es cobreixen amb el llen^ol verd 
deis novells sembrats. I Taire frese i suau de la matina-
da dona, en aquesta estació de Tany, la flaire d'oior ca
racterística de les primerenques flors deis ametllers. I 
entremig d'aquest marc tan pie de vida i d'iMusió, vá
rem escollir aquest 20 de mar? plens d'optimisme, fe i 
esperanga, per a Tinici de la nostra primavera parla
mentaria. 

Hem passat un any i la tasca no ha estat pas massa 
fácil, pero s'han aconseguit objectius beneficiosos per 
al nostre poblé i prosseguim en el bon camí. 
Tanmateix, m'envaeix el pensament la dita castellana 
que diu: «vísteme despacio, que tengo prisa». I em fa 
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pensar que no hem de teñir presses, ni hem de ser preci-
pitats per a aconseguir objectius que per ells tots sois ja 
s'aconsegueixen. 

Faig una observado al tan debatut tema de la Uen-
gua, que tanta polémica ha portat darrerament en el 
camp de Tensenyament. És obvi, i es pot comprovar 
amb fets veritables, que la nostra térra catalana té prou 
forga i reiteradament provada per a solucionar per si 
sola aquest fet tan aprofitat per a fer demagogia. Les 
persones que escoUeixen la nostra térra per a venir-hi a 
treballar, viure i ádhuc a deixar-hi el seu eos, encara 
que siguin de parla diferenciada a la nostra, mes prest o 
mes tard, elles, els seus filis o els seus néts, aprenen a 
parlar la nostra llengua i s'integren dins la nostra cultu
ra d'una forma totalment natural. I en el supósit que hi 
hagi alguna'persona que siguí l'excepció, jo cree que 
l'hem d'entendre, i Them de saber respectar, perqué 
sens dubte és la seva Uiure voluntat. 

Voler passar de cop i volta, sobtadament, d'un sis
tema d'informació (ensenyament, diaris, radio, televi-
sió), que fins fa poc ha estat en llengua castellana, a la 
nostra llengua catalana totalment, és un trauma difícil 
de suportar per al conjunt majoritari de la nostra socie-
tat. Així, dones, cree que hem de fer una análisi conse-
qüent de la realitat d*aquest moment. 

1.— La nostra societat és composada per immi-
grants o descendents d'immigrants de parla diferencia
da de la nostra, en un cinquanta per cent Uarg. 

2.— La llengua castellana que parlem, llegim i es-
crivim gairebé tots els catalans, ens dona una condicíó 
de comunícació envers 300 milions de persones d'a-
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questa parla, potenciant les nostres possibilitats de des-
envolupament. 

3.— Parlant del tema de Tensenyament, que cree 
que és el mes problemátic, almenys haurien d'estar alli-
berats de Tobligació de dominar la nostra Uengua els 
professors d*ensenyament superior car, en el supósit de 
no ser així, cree que quedaríem molt mermats, en limi
tar les persones, en perjudici de nosaltres mateixos i del 
nostre futur capital huma. 

4.— Els tres punts anteriorment esmentats, no han 
de privar-nos de cap de les maneres ais catalans, de te
ñir cura de la nostra cultura, mitjangant la parla, Tes-
criptura i la lectura de la nostra Uengua vernacla. 

En aquest moment els catalans tenim, mes que 
mai, el camí de la defensa de les nostres Ilibertats, 
orientades cap a un objectiu prometedor. Tenim l'ense-
nyament del cátala a í'escola. Tenim diaris en cátala. 
Tenim programes radiofónics amb la nostra Uengua, 
cada vegada mes. Tenim hores televisives en cátala, que 
espero que aniran incrementant-se. Cree dones, que te
nim molt mes del que teníem fa uns anys, quan lliure-
ment no teníem quasibé res de res. A la vista deis resul-
tats, hem de mirar les coses amb calma, sense presses, 
amb seguretat. I de la mateixa manera tal com hem pas-
sat un any des de l'inici de la primavera parlamentaria, 
auguro que podrem passar-ne tants i tants, que del pas-
sat solament ens quedi Texperiéncia, per a saber guar
dar-nos, mitjangant el nostre seny, deis perills i les 
temptacions que puguem trobar durant el Ilarg camí de 
la nostra futura historia. 

20 de marg de 1981 



8.— «CATALUNYA, AVUI» A PARÍS 

Aquest final de mar? i primeries d'abril, aproxi-
madament una quinzena de dies, el poblé de Catalunya 
mitjangant «Catalunya, avui» manifesta en la UNES
CO, a París, a mes de la nostra realitat catalana, la nos
tra voluntat autonómica dins l'Estat Espanyol. 

EIs catalans sempre hem mirat la térra de la nació 
veína com a térra emparentada amb la nostra, ja que 
d'ella vingueren els homes que ens ajudaren en els pri-
mers moments de la reconquesta. ¿Qui no recorda en la 
nostra historia l'Emperador franc Carlemany, allá a 
l'any 785, i el seu fill Lluís el Bondadós fundant la 
«Marca Hispánica», i iniciant d'aquella manera la for-
mació de Tactual Catalunya? Durant aquest miler llarg 
d'anys de la nostra historia, hem viscut entremig de 
dues nacions poderoses: Espanya i Franca. Les cir-
cumstáncies quasibé sempre ens han decantat cap al 
costat d'Espanya, i diguem el que diguem, jo cree que 
hem fet sort, car ens hem Uiurat del centralisme francés 
que a la seva manera avui encara perdura. 

He de reconéixei que els catalans tenim una mica 
de nostalgia respecte ais nostres antics terrenys de l'al-
tra banda de les muntanyes pirinenques del Rosselló, 
del Capcir, del Vallespir i de la Cerdanya, que a causa 
de la funesta Pau deis Pirineus, redactada a Tilla deis 
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Faisans, perderem per sempre mes en temps de Felip 
IV. Ádhuc els nostres poetes mai no els han oblidat, car 
quan el mest£e Jacint Verdaguer escrivi el poema «Ca-
nigó», el dedica amb enyoranfa «ais catalans de Fran-
ga». 

Franga és París i París és Franca. París té tots els 
ingredients necessaris proclamant la grandesa nacional 
francesa. És una de les ciutats del món que mes conec, i 
recordó com si fos avui mateix la primera vegada que 
vaig estar-hi. Era l'any 1953 i tenia setze anys, quan 
una colla d'amics ens instal-lárem en una «tenda de 
campanya» en el parisenc Bois de Boulogne. Els que 
heu estat a París sabeu molt bé que el transport utilitzat 
per la majoria de la gent és el metro. Així, dones, bai-
xárem al metro per la terminal de «Neully», en direcció 
a la Plaga de TEtoile. En sortir a flor de térra sota el 
commemoratiu napoleónic Are de Triomf, la nostra 
vista no pogué abracar d'un sol cop d'ull tanta grandio-
sitat urbanística. L'Arc de Triomf está situat en el ma
teix mig de la Plaga de TEtoile, avui del general de Gau-
lle, i si no recordó maíament hi convergeixen tretze vies 
urbanístiques d'entre les quals destaca l'Avenue des 
Champs Elysées, per la seva grandiositat, per Tencara-
ment que té cap a la Place de la Concorde, i peí fons on 
la vista ja no arriba: el Louvre. No és la meva intenció 
descriare la ciutat de París, car necessitaria moltes pa
gines i molt de temps del lector. El meu objectiu en par
lar de París, deis seus espais i deis seus monuments, és 
per a demostrar que la ciutat irradia un quelcom nacio
nal francés, com si encara estiguéssim en el temps del 
Reí Sol, Lluís XIV. 1 la Iluentor d'aquest sol que surt 
del centre de la capital francesa, apaga tota ombra que 
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puguin fer les ciutats, departaments i regions franceses, 
siguin corsés o occitanes, basques o bretones, norman-
des o alsacianes, o catalanes deis nostres antics terrenys 
del sud de Franga. 

«Catalunya, avui» és sens dubte una realitat auto
nómica dins l'Estat Espanyol, que com a ambaixador 
del nostre poblé, ha sortit al país veí, on tenim ger-
mans, a proclamar aquest fet de Ilibertats, exposant 
l'art i la cultura en I'internacional marc de la UNESCO 
enlaciutatdeParís. 

Cal mirar amb simpatía i esperanza la coMabora-
ció entre el Govern de l'Estat Espanyol i el Govern de la 
Generalitat Catalana. I sembla que d'aquesta primera 
experiencia n'hauriem de treure la Hipó, i no parar de 
sortir a expósar el que és Catalunya, no solament a paí-
sos estrangers, sino a totes les regions espanyoles, on 
cree sincerament que la realitat catalana ha de ser divul
gada, com a exemple autonómic. 

«El cátala de les pedrés en/apa», diu una dita po
pular. ¿Per qué no aprofitem l'ocasió i demostrem a 
Espanya, a Europa i a tot el món, en aquest moment 
que tot sembla estar píe de pedrés que entrebanquen els 
nostres passos i els nostres pensaments, agafant-les i 
transformant-les en pans d'esperanga i optimisme en-
vers el futur? 

29 de marg de 1981 
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9.— TERRORISME, UNA DALLA 
QUE VOL SEGAR-NOS LA VIDA DEMOCRÁTICA 

Els reiteratius fets terroristes succeíts aquesta dar-
rera setmana a Madrid i Barcelona, dirigits contra per
sones pertanyents a les Forces Armades, han fet que tot 
el poblé s'hagi espaordit d'una forma alarmant. 

Tots sabem que la mort és un segell inevitable que 
portem damunt nostre des del dia que naixem. Pero 
també sabem que no té ningú el dret a privar-nos de la 
vida d'una forma que vagi contra les Ueis naturals. La 
primera mort violenta de la nostra historia de qué es-
tem assabentats, és la descrita en el llibre de l'Antic 
Testament «Génesi», quan diu: «Caim, pero s'enfello-
ní contra son germa Abel. I vetaquique en essent ells al 
camp, se rebate Caim contra son germa Abel i el ma
ta». Aquí tenim, dones, el primer fet d'homicidi de la 
nostra historia, per motius de gelosia. A partir de Ila-
vors, d'actes atemptant contra la vida d*una altra per
sona, n'hi han hagut per tots els motius imaginables. 
Des de la gelosia a l'enveja, de Todi al poder, de l'ava-
rícia a l'afany de riqueses. Ádhuc s*ha donat el cas, 
d'haver-se*n fet per amor. 

Per la defensa aferrissada deis drets deis 
ciutadans, la societat ha anat forjant liéis per a evitar 
accions que vagin contra els seus drets naturals. Des del 
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temps de les primeres democrácies deis grecs i del fa-
mós dret roma, eF somni daurat de la humanitat ha es-
tat aconseguir la fórmula que fací governable el món, 
protegint les Uibertats. I sembla ser que, després de 
molts assaigs i experiéncies, la fórmula democrática és 
la que mes defensa la igualtat de tots els homes. 

Parlant d*actes terroristes —que no son pas cosa 
nova, car se h*han produ'ít al Uarg de tota la historia—, 
el que sí que ha canviat és la forma de portar-los a ter-
me, a causa de les noves técniques aplicades a les armes 
modernes, anomenades de foc. A partir del descobri-
ment de la pólvora i ei seu ús en les esmentades armes, 
la persona agredida no pot defensar-se tal com podia 
fer-ho abans (a excepció, com se suposa, d'un acte traí-
dorenc o d*emmetzinament). Aquesta nova circums-
táncia de Taparició de l'armament modern ha homolo-
gat tots els homes respecte de la propia valentía, ja que 
qui s'ho proposi pot abatre indiscriminadament qualse-
vol altre, sense que tingui cap importancia que siguí 
mes o menys fort, mes o menys valerós, preparat o no 
en les arts marcials, o mes o menys ínteMigent, car amb 
el míním d*esforf material, mitjangant la pressió ínfi
ma damunt d'un gallet, d*un botó de manament elec-
trónic a distancia o el Ilangament d'un petit i potent ar-
tefacte, pot abatre la persona o les persones escollides, 
sense que aqüestes puguin adonar-se'n í, en conseqüén-
cia, no poden defensar-se de cap de les maneres d*a-
quests actes malvats. 

Avui s'está atemptant d'una forma sagnant, 
contra la vida de persones que teñen com a professió i 
objectiu la salvaguarda deis drets de tots els ciutadans, i 
aquests actes son un veritable desafiament a les institu-
cions del poblé sobirá. 
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No podem pas amagar que el poblé está preocu-
pat. Enormement preocupat, I es pregunta: 

— A on arribarem? 

— Quina será la millor solució? 

— Es que no sabem conviure d'una forma demo
crática? 

— És que s'haurá de reinstaurar la pena de mort? 

— ¿És que som ingovernables, i teñen rao els nos-
tres avis quan diuen que solament creiem sota la por de 
Tespasa o d'un bon garrot? 

Com es pot veure, la solució al problema no és pas 
gens fácil. El millor que podríem fer, és prendre exem-
ple del brau i cavallerós comportament de les nostres 
Forces Armades, institució que hem de mirar orgullo
sos, felicitant-les peí seu encert en el domini deis seus 
actes i l'assenyament que han demostrat en defensa de 
les Ilibertats constitucionals. En aquesta penosa hora us 
prego que per encoratjar-les diguem ben fort, tan fort 
que les nostres paraules se sentin ressonar per tot l'ám-
bit de la Terra: 

Prou! Detura't dalla traidora i vil! Car la voluntat 
del poblé és, sens dubte, Tesperada democracia de qué 
ara sortosament gaudim. 

10 de maig de 1981 



10.— A LES FORCES ARMADES 

¿Qui de nosaltres no ha sentit vibrar dins d*ell, un 
quelcom d'alguna cosa innarrable, en sentir les notes 
del compás marcial d*una banda de trompetes i tam-
bors llan?ades ais quatre vents, marcant el pas d'una 
parada militar? Alguns mes i d'altres menys, pero tots 
estem vinculats d'alguna forma a les Forces Armados. 
Uns, com a professionals, han escollit la lloable carrera 
militar per a la defensa de la Patria. I la resta del poblé, 
perqué en un moment donat de la nostra vida, hem ser-
vit a la Patria, sota la capa vivificadora i nobla del nos
tre Exércit. Aquest Exércit que es nodreix del poblé, 
posant-se com a únic objectiu servir-lo. I aquest poblé, 
que está content i cofoi de tenir-lo al seu servei. 

Cada any es dedica una setmana a les Forces Ar-
mades, i es tria una regió diferent. Aquest any 1981, és 
el Cap i Casal de Catalunya qui té Thonra de fer-ho. 

Durant la setmana s*han anal desenvolupant di
versos actes i han tingut una marcada ressonáncia els-
actes en la mar. on vaixells de TArmada han desfilat 
per la mar Mediterránia, tan plena del nostre gloriós 
passat mariner. 

A les 11 del matí d'aquest diumenge 31 de maig, 
com a cloenda deis actes a la Setmana de les Forces Ar-
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mades, i sota la mirada protectora del nostre rei Joan 
Caries, de la Reina, del Príncep i les Infantes, comenta 
la gran parada militar, amb el soroU deis aparells aero-
náutics travessant el cel blau de Barcelona, deixant dar-
rera d'ells la cua deis estéis gasencs quasibé simétrics, 
senyalant la seva existencia per a donar-nos una mica 
mes de temps per a contemplar-los. Oh!, si pogués veu
re el meravellós espectacle d*aquests aparells tan tecni-
ficats i sofisticats, el pioner de Taviació espanyola fill 
de la ciutat barcelonina d'Igualada, Pere Vives i Vich, 
recordant els seus primers vols aplicáis a l'aviació mili
tar per primera vegada a Espanya, amb aquells aparells 
destartelats de l'any 1913, en la guerra de l'África. Evi-
dentment, quedada ben paral, a l'igual que nosaltres, 
davant de tan majestuós espectacle. 

Així dones, sota l'ombra abundant i generosa deis 
arbres que fan guardia permanent ais costats de l'Avin-
guda Diagonal de Barcelona, desfilen les Forces de Ter
ra, orgull des deis temps deis gloriosos «Tercios»^ amb 
aire marcial peí damunt del brillant i fi asfalt de qué es
tá coberta. I la gent del poblé pot contemplar-Íes i ad
mirar-Íes, sobreixits d'entussiasme en veure aquesta 
majestuosa manifestado. En mirant les diferents corrí-
panyies i comprovant que si una ho fa bé, l'altra tam
bé. I veure com competeixen amb sa orgull entre elles. I 
en anar desfilant les Forces deis diferents exércits, la 
gent tota aplegada i apinyada els mirem tots cofois i 
amb simpatía, perqué tots i cada un de nosaltres tenim 
quelcom que ens hi Higa. 

— Els infants, miren els homes alts, de llampant 
uniforme, que marquen el pas marcialment, sense sor-
tir-se de linia, de mirada fixa i neta, plens d'orgull en 
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representar Thonra del poblé. Els miren, com si veies-
sin reflectida en lin espill la seva propia futura imatge 
en fer-sehomes. 

— Els joves, en mirar els soldats,.es veuen a si ma-
teixos. Uns, a les portes d'anar a servir a la Patria. 
D'altres en recordanga d'haver-ho fet, fa poc temps. I 
tots disposats a servir-la a la primera veu de manament. 

— Els homes, van mirant il-lusionats els seus filis, 
que compleixen igual que ells amb el seu deure, enlla-
gant les baúles de la vida. 

— Els avis, miren amb nostalgia els que potser son 
els seus néts, i van desfilant per la seva atapeVda memo
ria els records de la seva jovenesa. Aquells companys 
de lleva, molts deis quals ja no hi son. Aquells sergent 
de la companyia. Aquell amic, que ho ha estat, des de 
llavors, tota la vida. I tants i tants records que jamai 
oblidaran. 

En escriure aqüestes ratUes, sembla ser com si la 
ploma solament sabes parlar sota I'aspecte masculí, pe
ro no, jo cree que la dona té molt i moltissim a veure en 
aquests fets, car, sense ella, no hi hauria res possible en 
aquest món. 

— La nena, bonica, menuda i somniadora, mira 
també tota il-Iusionada el desfilar deis uniformats sol-
dats, i veu en cada un d'ells el príncep novel-lesc, alt, 
géneros i arrogant, dalt del seu cavall blanc. 

— Les noies, veuen en els llampants soldats, els fu-
turs companys de la seva vida, que serán els seus ma-
rits, els pares deis seus filis, que orgullosos del que son i 
representen, es deixen mirar com a galldindis, sense po-
sar-hi cap recan^a. 
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— Les dones, els miren amb ulls.oberts i admira-
tius, car son els seus filis. Aquests filis, que fins fa poc 
eren uns nens i ara ja son uns homes. Sí, ara ja son uns 
homes grans, no solament de eos, sino grans d'esperit i 
d*ánima, en portar damunt d*ells la preuada cárrega de 
la grandesa i custodia de la Patria. 

— I finalment, les avies, que recorden també el 
passat ja Ilunyá, pie de vivences, agafant tot joioses la 
má del net i mirant tot contentes els seus filis, se senten 
cofoies d'haver contribuít a portar al món els homes de 
les regions d'Espanya. 

Sonen els darrers toes de trompeta i els darrers re-
picars deis tambors. Els Ilampants i uniformats soldats, 
juntament amb els generáis, caps,oficiáis i sub-oficials, 
han acabat de desfilar en Tescenari de TAvinguda Dia
gonal. L*asfalt ha quedat novament Uiure per a donar 
pas a la bullíssia quotidiana, i en retirar les banderes 
l'Avinguda ha quedat descolorida. Car, dins de nosal-
tres román el ressó de la diada. Ressó que ens recorda 
en el mes profund del nostre ser, que les Forces Arma-
des son la salvaguarda de les nostres llibertats, de la 
nostra Constitució i de la nostra Autonomia. 

31 de rmig de 1981 
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11.— POBLÉ 1 POLÍTICA 

Han passat molts de segles, des deis temps en qué 
els antics grecs comentaren a practicar la democracia 
en les seves «polis», ciutats - estat, com a forma de con
vivencia ciutadana. Exactament des de la Reforma de 
Soló i de l'emmenament de la democracia a la ciutat 
d'Atenes per Clístides, han passat 26 segles. Aquesta 
fórmula tan antiga anomenada democracia, ha estat 
fruit prohibit durant molts anys per a la majoria de no-
saltres, i no és gens estrany que després de tants anys de 
no practicar-la uns, i de no haver-la practicat gens uns 
altres, el poblé i els seus polítics, haguem d'aprendre a 
fer una bona política democrática encertada. 1 en dir 
bona política encertada, vuU dir complir Túnic objec-
tiu, que és fer-la exclussivament en benefici del poblé. 

Alguns ciutadans critiquen constantment, i no se'n 
cansen, les accions de les persones que teñen carrees po
lítics, pero moltes d'aquestes persones procuren estar el 
máxim d'allunyades possible del camp polític, aconten-
tant-se a mirar els toros des del darrera de les valles. I 
aquest fet es produeix en persones deis mes variats es-
trats socials, i d'ideologia mes diversa dins la societat. 

En el transcórrer d*aquest quinquenni que hem 
passat sota la fórmula escollida per nosaltres, «la de
mocracia», hem arribat a Thora de la veritat. Pregun-
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tant-nos el següent: ¿Podem o no podem reafirmar 
aquest model polític desitjat per la majoria del poblé? 
Com a aprenents que som en aquest difícil art de la 
política democrática, i aplicant paraules a nivell 
docent, cree que ja hem passat el «pas de rEcuador», 
Car hem passat grans i fortes experiéncies. Hem passat 
perilloses tempestes. Hem tingut alguna calma relativa. 
Pero cree que el mes important per a tots, és la cons-
cienciació plena del fet que no podem fer com l'estrug, 
que amaga el cap sota Tala, sino que hem de fer front 
conjuntament totes les capes socials, posant tot el co-
ratge possible per tal d*adaptar-nos a aquesta situació 
política, escollida per sufragi universal. 

— ¿Quina és la fórmula mágica, per a aconseguir 
els millors resultats possibles? 

— ¿Com ens hem de comportar els ciutadans, dins 
una fórmula política democrática? 

Donant com a fefaent que les fonts de provei'ment 
de la política democrática son sens dubte els resultats 
que donen els vots deis ciutadans, en depositar-los en 
les urnes en el moment del sufragi universal, és total-
ment imprescindible la conscienciació plena de l'obliga-
ció i el deure que tenim tots de fer aquest acte. Pensant 
que aquest senzill fet és transcendental, ja que posa en 
moviment l'engranatge del conjunt de les normes fona-
mentals constitucionals, per a la bona legislació i gover-
nabilitat d'un país que vol dir-se demócrata i vol ser
bo. Car les estadístiques ens diuen, d*una manera real i 
materialitzada, que moltes persones amb el seu absen-
tisme conscient o inconscient, no volen saber res de res, 
en aquest deure polític, I aixó és un factor molt alar-
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mant, perqué aquest fet, es vulgui o no, fa variar els re-
sultats reals de la voluntat deis ciutadans amb veritable 
consciéncia política. Voluntat que, en el moment de la 
crítica envers la classe política que governa, está a l'a-
bast deis qui han votat i deis qui no ho han fet. 

Dono d'aquesta manera resposta a la primera pre
gunta formulada, que queda contestada en dir: Que la 
fórmula mágica no té tal magia, sino que és molt senzi-
11a. Solament necessita que els ciutadans complim amb 
el nostre deure, que és VOTAR. I d'aquesta manera, sí 
que els resultáis serán fidels reflexos de la voluntat del 
poblé. 

Endínsant-me en la segona pregunta, on faig refe
rencia a com ens hem de comportar políticament els 
ciutadans, cree que és un punt molt delícat, perqué una 
vegada assolit el poder polític per part deis guanyadors, 
siguin de la classe i tendencia política que siguí, haurien 
de posar-se com a únic objectiu servir el millor possible 
el poblé. Pero, ¿com se serveix el poblé a plena satisfác
elo de tothom, tenint en compte les diverses tendéncies 
ideológiques deis grups polítics? Aquí rau la qüestió 
que el fa de difícil solucionar. Car és obvi que un model 
de societat propugnat sota formules ideológiques tan 
diferenciades com la d'un capitalisme de Iliure mercat, 
no s'assembla en res al d'un régim comunista ortodox 
(per posar un exemple deis molts que podría posar). I 
aixó no és tot, com que es dona el cas que dins el nostre 
país tenim tantes forces politiques, normalment els 
guanyadors polítics solen ser-ho per minoria majoritá-
ria, i aquesta minoria majoritária, amb alt percentatge 
de probabilítats, és pressionada per la resta de les for
ces de les diferents tendéncies politiques, que teñen la 
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majoria, pero que per qüestions ideológiques no poden 
avenir-se de cap de les maneres. 

Com podem veure, aquest problema no té pas so-
lució de moment, o almenys fácil solució. El que sí que 
es podrá solucionar, tal com ens marca l'experiéncia 
deis diferents paísos democrátics de mes solera, és la 
concentrado política en grans partits, quedant d'aques-
ta manera les forces majoritáries en un mes fácil poder 
decisori governamental. Cree que aquest és un procés 
que amb el temps anirem passant. 

Es diu, que després de la tempesta ve la calma. Ara 
en aquest moment estem en plena calma electoral, per a 
entrar tot seguit, d*acord amb el cercle natural, en la 
nova tempesta electoral, que ja ve. En alguns sectors 
polítics es parla d'eleccions generáis anticipades, dins 
l'any vinent 1982. Les municipals ja les tenim a les pri
meries del 1983, i les del Parlament de Catalunya Tany 
1984 (parlo d*aquest programa electoral, en el supósit 
que se segueixi la vida normal constitucional). Davant 
d*aquest objectiu, cal fer-nos una vegada mes i amb 
temps una seriosa reflexió per a complir el deure de 
bons ciutadans democrátics, procurant obrar d'acord 
amb la nostra consciéncia. 

Els resultats deis sufragis universals, son imprevi
sibles. Els guanyadors teñen la tasca de governar. Els 
no guanyadors teñen també la tasca d'ajudar a la go-
vernabilitat mitjanfant Toposicíó constructiva en plena 
coMaboració, si és que volem entre tots consolidar la 
democracia i tirar endavant el país. 

7 de juny de 1981 



12.— CATALUNYA VERS ESPANYA 

La Catalunya d'avui, la Catalunya d*ara, la Cata
lunya d'aquest moment, la Catalunya d'aquest juny de 
1981, és la Catalunya que ens toca viure, malgrat totes 
les sorts o dissorts, malgrat tot el que hagi succeit, s*ha-
gi dit o fet en el passat. Nosaltres som, en aquest mo-
ment, els únics responsables del present i del futur im-
mediat de la nostra térra. Algú pot pensar i dir que el 
passat ens condiciona i que té quelcom a veure respecte 
al nostre present i futur. Sens dubte té rao. Car, sensé 
passat no fórem el poblé que som, ni hauríem heretat 
tantes i tantes coses deis nostres avantpassats. Pero 
aquest fet, no ens ha de privar que els nostres pensa-
ments que sempre han romas Iliures dins les nostres 
persones, com a premi a Túnica Ilibertat natural de qué 
gaudim els homes des del moment de la nostra naixen-
9a, ens orientin cap al camí convenient. 

Darrerament hem vist el clima amigable que ha im-
perat entre el President del Govern, Leopoldo Calvo 
Sotelo, i el President de la Generalitat, Jordi Pujol, 
amb motiu de la visita que féu el Sr. Calvo Sotelo a la 
Fira de Mostres de Barcelona. Tot fa la impressió que 
estem vivint un moment de concordia poques vegades 
assolit, com si haguéssim trobat la fórmula de llimar 
asprors. Sí, és cert, les coses semblen anar una mica mi-
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llor, L'economia, que és el nostre indiscutible suport, 
sembla haver trobat Tobjectiu de la reactivació. La 
borsa, ho ha demostrat inequívocament aquesta darre-
ra setmana. Dins aquest context, tenim l'estiu que ens 
truca a la porta, i el període de vacances ens paralitzará 
l'activitat productiva fins passat l'agost. Després, vin-
drá inexorablement la tardor i hem de recordar que 
hem de continuar mentalitzats, que de nosahres depén, 
en gran part, la continuítat de les bones relacions amb 
la resta de les regions d'Espanya. Jo cree que, per acon-
seguir-ho i d'acord amb el nostre carácter, potser hau-
ríem de saber exposar el míllor possible la imatge de no-
saltres mateixos, com sí d'un producte de venda es trac-
tés. 

Tanmateix, si la part económica s'arregla, amb to
ta seguretat que molts problemes desapareixerien. Pe
ro, ens restará solucionar algún problema mes encara. 
Com son: la integració total deis immigrants i l'adapta-
ció bilingüe de tots els qui habitem a Catalunya. 

Integració i bilingüisme, son dos factors que van 
completament Uigats, tenint una relació totalment di
recta, perqué la llengua és sens dubte el punt mes diver-
gent entre diferents cultures, car, en produir-se aquest 
contacte diferenciador, la integració és bastant comple
xa. Sembla ser que una de les millors solucions al pro
blema seria que tothom procures dominar tant la 
llengua castellana com la catalana. Ja sé que aixó, és 
molt fácil de dir i molt difícil de fer, pero ens hem de 
posar dins les nostres testes que no és impossible, i que 
les persones solament aconseguim el que ens proposem. 
¿Qui de nosaltres no té un amic, un parent, o un veí de 
parla diferenciada a la nostra? Cree sincerament que 
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tots estem dins aquest cas. Les fredes estadístiques 
diuen que la població de Catalunya está composta per 
meitat de persones nadiues i meitat de persones immi-
grades o descendents d'immigrants. Formen d'aquesta 
manera el conjunt de la població catalana, la població 
catalana d'avui, la d'aquest dia de juny de 1981. car 
tots tenim els mateixos drets i obligacions envers la tér
ra generosa que ens acuU. 

Parlant de percentatges, jo em pregunto: ¿I si en 
comptes de fer-ho sobre habitants, ho féssim sobre el 
destí deis productes de tota classe que produím? On 
van a parar? Qui els consumeix? Perqué no hem d'obli-
dar, que la veritable for?a de Catalunya está en la pro-
ductivitat de les nostres industries i la laboriositat de la 
nostra gent. ¿Qué fariem si no disposséssim d'uns mer-
cats en la resta de les regions d'Espanya? Malament 
rai! Perqué nosaltres necessitem del nostre mercat na
tural, del mercat de tot Espanya i del mercat exterior 
que puguem aconseguir, si volem seguir el camí de la 
prosperitat. 

Un deis trajectes de carretera que mes conec és el 
de la Nacional II que va des de Lleida a Barcelona. El 
conec tant, que el faria a ulls clucs. Aquest tram de car
retera m'ha servit moltes vegades com a punt d'análisi 
deis nostres mercats, en contemplar els vehicles que hi 
transiten. En les dues direccions passen camions carre-
gats amb les mes di verses matéries, portant com a dis-
tintiu deis seus orígens matricules de totes les províncies 
d'Espanya. És també un punt de connexió, moltes ve
gades involuntaria, de persones de les díferents regions 
d'Espanya, que per motius de la seva tasca venen a Ca
talunya i connecten amb nosaltres. 
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Com hem pogut observar tenim una forta juxtapo-
sició de cultures, en gran manera per persones de parla 
diferenciada a la nostra, que han escollit Catalunya 
com a fita per a treballar-hi i viure-hi. I cree que aqües
tes cultures vingudes des de fora enriqueixen la nostra 
d'una manera generosa i desinteressada. Per altra ban
da tenim una forta connexió, mitjan^ant el contacte 
amb eís mercats, amb totes les regions de l'Estat Espa-
nyol. I també tenim el moviment abans esmentat de 
persones que van i venen de Catalunya, per motius del 
seu treball professional. 

— ¿Qué ens cal fer ais catalans, si és que volem 
presentar una imatge suggestiva per a oferir el nostre 
producte, entenent com a producte la imatge de Catalu
nya i deis catalans? I aplico termes económics i comer
ciáis perqué, segons diuen, en tenim la fama, I jo perso-
nalment ho dubto una mica, aixó que diuen que tenim. 
Car, per a tenir-la, ens cal presentar una imatge com a 
bons venedors vers Espanya. I jo cree que encara no sa-
bem pas massa com s*ha de fer. 

Ndejuny de 1981 
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13.— QUADRIENNI DEMOCRÁTIC 

Durant la vida d'una persona, un dia no sembla 
pas comptar massa, pero un dia, és fet de temps, i dins 
d'aquest temps.hi estem immersos totalment, mentre 
dura el període que ens toca viure. El temps és la suma 
de tots els valors de qué gaudim els mortals, fent possi-
ble amidar el nostre pas aquí en la térra. És Taglutinant 
de tots els elements indispensables, com son Toxigen 
que porta Taire i l'aigua que hi ha en la Natura. Així 
dones, ell és un valuós tresor que ens és donat de regal, 
sense fer-nos pagar res, sense exigir-nos res a canvi, i 
cadascú és responsable de l'ús que ell en faci. Per amí-
dar-lo, ho fem mitjan?ant noms que ens en donen la 
mesura, com segons, minuts, hores, dies, setmanes, 
mesos, anys, biennis, triennis, quadriennis, quinquen-
nis, décades, segles i mil-lenaris. 

Aquests dies Hem complert un quadrienni, des d'a-
quell ja llunyá 15 - J, en qué comengárem el darrer as-
saig democrátic de la nostra historia. I jo em pregunto 
el següent: 

¿Com rhem aprofitat —políticament parlant—, 
aquest passat quadrienni? 

¿L'hem aprofitat d'una forma constructiva, 
envers la democracia? ¿És que l'hem consumit, a sem-
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blanca de com el soiem gastar la majoria de les perso
nes, d'una forma alegrivola? 

¿En quin grau ha estat ben gastat o mal gastat, el 
temps per nosaltres? 

Fent anar les xifres d'una manera senzilla i plañe
ra, es pot considerar que la vida mitjana activa d*una 
persona va des deis 20/25 anys d*edat fins ais 65 anys 
d'edat, mes o menys. D'aquesta manera podem veure, 
en hávent fet el cálcul de temps actiu, que ens resta la 
quantitat d'uns 40 anys de plena activitat. 40 anys son 
rúnic preuat tresor d'aquesta vida, anomenat EL 
TEMPS. Les dites populars, sempre sávies, diuen res
pecte a ell, «que el temps és or». Donem d'aquesta ma
nera d'una forma feafent, que la xifra esmentada ens 
marca el període vital, i passi el que passi, sempre es fa-
rá curt i breu, en arribar el final de la cursa. Eli passa 
implacable, tant si es gasta d'una manera com d'una al-
tra, teninl en compte que el període será tan curt, que 
hauríem d'aprofitar-lo en el possible. I dic tan curt, 
perqué ho és en grau superior, perqué si el partim per 
deu, que és la xifra exacta que podem contemplar en 
mirar-nos els dits de les dues mans, veurem que els pe-
riodes queden dividits en parts iguals de 4 anys o qua-
dríennis, i que en un quadrienni passa com una bre bu
fada de vent peí damunt de la nostra personal vida. 

Continuant en el camp de les matemátiques ele
mental, i analitzant de quina forma és aprofitat per 
nosaltres aquest curt periode de temps, ens podem ado-
nar perfectament de quan poques hores actives real-
ment tenim. ¿Quantes d'aquestes hores dediquem a ac-
tivítats de carácter positiu, envers la societat? Com a 
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resposta a aquesta pregunta, passo tot seguit a fer una 
análisi el máxim d'intel-ligible, prenent com a patró el 
periodesetmanal. 

— La setmana té en valor total d'hores 
temps 168 h. 

— Un ter? d'aquest temps és dedicat 
normalment al descans corporal, majoritá-
riament dormint 56 h. 

— La jornada laboral de la setmana ac
tiva, per a la majoria de la gent ocupa 42 ho-
res. Menys unes 7 hores setmanals a des-
comptar entre festes i vacances son 35 h. 

— Ens queden Iliures per a d'altres acti-
vitats 77 h; 

De les 77 hores setmanals que ens queden normal
ment Iliures, en un petit percentatge n'hem de guardar 
unes poques per a dedicar-Íes a l'alimentació com a 
obhgació obvia. La resta, les podem dedicar normal
ment a les activitats que normalment escolüm. Per 
exemple, les podem emprar de moltes i diverses formes, 
com son: a cultivar la ment sota els aspectes culturáis, 
de Tescriptura, la lectura, la música, la pintura, l'escul-
tura, etc. Sota l'aspecte de cultura física; com l'esplai, 
l'esport, etc. Sota l'aspecte de l'oci com el descans, re-
laxar-se, etc. Hi ha un grup de gent que té com a forma 
d'omplir aquest temps Iliure treballar constantment peí 
sol plaer del propi treball. I no oblidem la sacrificada i 
soferta dona, que normalment dedica tot el temps de la 
seva vida en les tasques de la llar i en la cura de Ilur fa
milia. 

En aquest moment, i sense adonar-nos-en, hem 
anat passant la darrera desena part de les nostres hores 
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actives sota la fórmula democrática. Hem viscut dins el 
sistema de Uibertat escoUit per la majoria de nosaltres. 
Potser no ha estat de la manera desitjada per alguns, o 
bé al ritme desitjat. Pero hem de teñir en compte que 
Testandardització del pensament huma no existeix, i les 
idees son el punt diferenciador álgid entre les persones. 
Tanmateix, hem de ser sincers i hem de dir que molt 
hem millorat, i que la nostra plena i total realització 
dependrá en gran manera de la forma com emprarem 
aquest valuós tresor anomenat temps. 

¿Sabrem aprofitar-lo positivament d'una forma 
que ompli prou la nostra persona, perqué en arribar a 
la última hora ens poguéssim sentir orgullosos de la 
nostra actuació envers ell? 

Cadascú que procuri fer-se aquesta pregunta 
d'una forma reflexiva; i, amb ética, que es respongui a 
ellmateix. 

21 dejmyde 1981 



14.— ELS PERQUÉS DE L'ONZE DE SETEMBRE 
(I) 

Sens dubte, la Diada de l'onze de setembre mereix 
una profunda análisi, amb rigor i honradesa, per part 
de les persones que vivim en aquest moment damunt 
d'aquesta tan estimada i gloriosa térra nostra, anome-
nada Catalunya. 

Per a aconseguir Tobjectiu d'aquesta análisi, aniré 
esbrinant en diferents parts aquest fet commemoratiu 
de casa nostra, sota el meu punt de vista, no volent pre-
tendre de cap de les maneres incidir o imposar els meus 
criteris a d'altres persones que no pensin com jo, car 
respecto totalment els mes lliures pensaments que pugui 
teñir qualsevol altre. D'altra banda també vull especifi
car que les opinions que tot seguit passo a exposar, son 
purament personáis i no partidistes. I si d'alguna cosa 
son partidistes, en son, sota Taspecte de la tan poc di
vulgada veritable i imparcíal historia de Catalunya. 

Així, dones, invocant al nostre tan pregonat 
«seny», i per tal d'analitzar amb extensió prou suficient 
i provat realisme aquest fet de la Diada, partiré en qua-
tre parts els perqués de Tonze de setembre, de la se-
güent manera: 

— Quins son els seus orígens? 
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— Qué es vol commemorar? 

— Qué representa per a nosaltres els catalans? 

— Quins son els seus resultáis, avui any 1981? 

— Quins son els seus orígens? Tata data comme-
morativa dins d'un poblé, evidentment, té una relació 
directa en un fet historie important esdevingut durant 
la seva vida. Per tant, peí que fa referencia a la Diada 
de l'onze de setembre hi té d'haver una baula que l'en-
llaci per primera vegada amb el fil de la nostra historia, 
per tal d'inserir-lo dins els nostres costums tradicionals. 
— ¿Com i de quina manera, s'incorporá la Diada dins 
la nostra historia? És de suposar que tots els catalans 
sabem o deuríem saber la nostra historia. I que la nos
tra historia amb veritable esperit nacional diferencial, 
s'iniciá a partir de Tépoca carolíngia en el Comtat de 
Barcelona, allá en Tany 801. I ja amb for?a prou sufi-
cient a partir de l'any 873, en temps de Guifré el Pilos. 
Aquests son fets fefaents que ens permeten, amb un 
senzill cop d*ull, veure que tenim uns 1.180 anys d'his-
tória on hem pogut cisellar fets remarcables. D'aquesta 
manera han quedat incloses dates dins la nostra historia 
per a fer-nos viure i reviure uns fets gloriosos, per tal de 
no oblidar-nos d'on venim, a fi de conservar les nostres 
tradicions i mantenir ben alt l'esperit de Catalunya. 

Durant el periode transcorregut de la nostra histo
ria, hem gaudit d'époques glorioses, d*époques estáti-
ques, d'époques oprimidos i d'époques d'adormissa-
ment, en gran mesura en el que fa referencia a les nos-
tres Ilibertats personáis. Peí que fa a les nostres lliber-
tats nacionals, ja fa molts de segles que no les gaudim 
plenament i, d'aconseguir-les, les tenim condicionades. 
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Bé, sense adonar-me'n vaig desviant-me de la qüestió 
central de l'article iniciat. Així dones, retorno a Tobjec-
tiu de cercar els orígens de la Diada de Tonze de setem-
bre", desfilant el fil immens de la nostra historia fins els 
nostres dies. 

— Venen els seus orígens del segle IXé? —Aquest 
segle en qué s'iniciá la construcció del nostre poblé, 
mitjaní^ant les formes característiques de qué gaudim 
actualment, com son raga, llengua i costums? Analit-
zant aquesta época, sens dubte podem afermar que la 
Diada no ve pas d'aquest temps. 

— Venen els seus orígens del segle Xé? No, tam-
poc. El que sí tenim d'aquesta época, és el record de la 
llegenda de Sant Jordi, patró de Catalunya, en encorat-
jar els nostres braus cavallers en les batalles victorioses 
lüurades contra els sarraíns allá en l'any 985. 

— Venen els orígens de la Diada de l'onze de se-
tembre, del segle Xlé.? No, d'aquesta época no hi ve
nen. 

— Venen del segle Xllé.? No, tampoc. Pero cal re
cordar que aquesta época fou la de l'acabament de la 
reconquesta de les Ierres catalanes, en reconquerir el 
nostre Ramón Berenguer IV, les ciutats de Tortosa i 
Lleida. 

— Venen els seus orígens del segle XIII o del 
XlVé.? o bé del XVé.? No, els seus orígens no venen de 
cap d'ells. Pero aquest fou el període mes gran de la 
nostra historia, on els Peres, Alfonsos i Jaumes, feren 
ressonar la gloria del nostre nom arreu del món 
conegut. També cal remarcar que en finalitzar aquesta 
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época en temps del Rei Católic, la intenció deis gover-
nants fou posada en la unital d*Espanya comenfant a 
construir-se l'Imperi de les Espanyes, en el que des de 
Uavors hem quedat enlla?ats. 

— Foren els segles XVIé. o XVIIé., els deis orígens 
de la Diada? No, no ho foren. 

— Fou en el XVIIIé.? Aquest sí, aquest és el segle 
deis orígens de la Diada. Peró cal remarcar que és el de 
Torigen, peró no el de rinici de la commemoració. La 
data de Tonze de setembre d'aquest any 1714, cree 
que és prou coneguda de tothom, perqué fóu el día en 
qué entraren les forces de Texércit franco - espanyol de 
Felip V a la ciutat de Barcelona. Analitzant amb fredor 
analítica, podem observar que avuí fa 267 anys d'a
quest fet, peró que la primera vegada que se celebra la 
Diada de Tonze de setembre fou Tany 1901. D'aquesta 
manera arríbem a la conclusíó que Tinici de la Diada 
pertany al segle XXé. Segle en qué estem immersos en
cara. I que aquest any 1981 en fa 80 que sMniciá la com
memoració, i d'aquests 80 anys, ara per una cosa, ara 
per una altra, no cree pas que s*hagin celebrat mes de 
40 commemoracions ,de la Diada. 

— ¿Quins foren els motíus per a escoUír la data de 
Tonze de setembre per tal de commemorar una Diada 
per honrar a les persones que han donat Uur vida en 
defensa de les Ilibertats de Catalunya? 

— Fou a conseqüéncia de la renaixen^a catalana? 
— Fou per la influencia deis moviments naciona-

listes europeas? 
— Fou peí despertar del nostre poblé, després de 

romandre tant de temps adormit. 
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Sigui peí motiu que siguí, la idea de motivar l'espe-
rit del poblé honrant els mártirs de la Patria, dedicant-
los una diada commemorativa, fou encertadíssima. Pe
ro, el que no trobo tan encertat és la data que fou escu
llida, perqué per a respectar la pau de tot un poblé calía 
haver-la escollit d'entre una de tantes de gloríoses de la 
nostra historia, que no hagués tingut res a veure en fets 
de venguts i vencedors. 

Hem arribat a la fi de ranálisi deis orígens de la 
Diada de I'onze de setembre. Molts podeu pensar o dir 
que ja els sabíeu, pero estic quasi segur que el que molts 
de vosaltres no sabíeu era que l'inici de la Diada per-
tany a aquest segle en qué estem vivint. I, que en ser la 
nostra historia mil-lennária, no és res d'estrany que hi 
hagi polémica respecte a ella. Car, per a considerar-la 
tradicional i arrelada dins la nostra térra, necessita pas-
sar temps. I com podem veure, en temps deis nostres 
avis la commemoració de la Diada no existia. 

Sé molt bé, que aquest tema que acabo d'exposar 
porta fortes i divergents polémiques, pero, d'acord 
amb el programa que he prefixat en iniciar aquest arti-
cle, encara em falten tres qüestions per a esbrinar i, a fi 
de no allargar-me massa, continuaré parlant del tema 
en properes ocasions. 

9 d'agost de 1981 
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15.— ELS PERQUÉS DE L'ONZE DE SETEMBRE 
(II) 

Continuant la tasca analítica que em vaig imposar 
en iniciar aquests articles dedicats a la diada de l'onze 
de setembre, i després de Tanálisi que vaig fer sobre 
quins son els seus orígens, passo tot seguit a endinsar-
me en la segona qüestio: —qué es vol commemorar? 

Evidentment, el que es volgué commemorar en el 
seu inici l'any 1901 fou una diada homenatge a les per
sones que han donat la seva sang en defensa de les lli-
bertats de Catalunya, durant la nostra historia. Bé, 
aquest és un fet que el podem donar per veritable. Així, 
dones, partint d'aquest punt de referencia, intentaré 
analitzar amb rigor i imparcialitat el fet que es comme-
mora, sota l'aspecte de quins son els qui han donat la 
seva sang per Catalunya. Per tal d'entrar en contacte 
amb la veritat, és totalment necessari endinsar-me en el 
passat per a poder desenvolupar-me, mitjangant l'ajut 
de la nostra historia. 

Mentre dura el període de la formació i creixen?a 
de Catalunya, la majoria de les persones que varen ves-
sar la seva sang, ho feren sens dubte per la defensa de 
l'honor i la gloria de la nostra térra. Tant els qui Uuita-
ren en el temps de la reconquesta contra els sarraíns, 
com els qui ajudaren els diferents reis o cabdills de la 
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resta de la Península a aconseguir llurs objectius o, els 
Iluitadors almogávers que feren possible Texpansió per' 
la mar Mediterránia, ho feren units en una sola familia 
i tenint un sol pensament. Pero, arriba un moment en' 
qué la gran familia es dividí i comenta un preces de se
parado dins de nosaltres mateixos. Podem delimitar 
aquest moment neurálgic, en el fet del canvi dinástic 
com a conseqüéncia del resultat en el Compromís de 
Casp. 

Sí anem recordant la nostra historia, en morir 
Martí THumá sense fer testament prou ciar per a la se-
va successió, entrárem en el període anomenat «inter-
regne», que dura des de Pany 1410 al 1412. En la ciutat 
de Casp, el dia 25 de juny de 1412, mitjangant el Com
promís de Casp, í per la votació deis nou membres de la 
confederació catalano - aragonesa - valenciana, en sortí 
escollit Ferran d'Antequera. Aquest resultat marca el 
punt álgid on comenta la separado de la gran familia 
catalana, car, per primera vegada dins la nostra histo
ria es vessa sang entre germans damunt la nostra térra. 
Els uns, en defensa de la legalitat de la decisíó del Com
promís de Casp. Els altres, en defensa a la rao natural 
del pretendent comte d'Urgell, Jaume el Dissortat. 
Analítzant aquest fet, podem dir amb tota seguretat 
que ambdós costats defensaren diferents causes, pero 
també podem estar ben segurs que en el fons deis seus 
cors, les dues parts volien el millor per Catalunya. Així 
dones, d'aquesta manera va entrar a dins de casa nostra 
una Uavor maligna, que va donant noves florades al 
Uarg de la nostra historia, tot provocant condicions poc 
favorables per la convivencia pacífica d'un poblé, en 
haver-hi venguts i vencedors. 
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L'any 1460, el fill de Ferran d'Antequera, Joan II, 
sostingué les mes dures Uuites damunt la nostra térra 
durant la «Guerra de Separado». ¿Qui no recorda 
aquell període historie del príncep Caries de Viana (fill 
de Joan II), d'Enric IV de Castella, del condestable Pe-
re de Portugal i del comte de Provenga Renat d'Anjou? 
Tots Uuitaren contra Joan II, i no aconseguiren cap re-
sultat positiu. —Per qué no aconseguiren cap resuUat? 
En seguretat que fou perqué la familia restava dividida 
i Tanomenada «Guerra de Separado», fou realment 
una guerra civil. Una guerra civil, vol dir que germans 
Uuitaren contra germans i, en acabar les Iluites, hi tor
naren a haver venguts i vencedors. Circumstáncia que 
féu que altra vegada la sang catalana regués aquelles 
Uavors malignes abans esmentades, preparant-les per a 
la nova floració. 

D'aquests fets se n'han anat repetint en temps de 
Felip IV, durant la «Guerra deis Segadors» allá en 
l'any 1640. I no cree que faci falta parlar-ne pas massa 
de la «Guerra de Successió» del temps de Felip V, que 
acaba l'any 1714 i que per a Catalunya fou una verita-
ble i sagnant guerra civil, dividint-se el poblé, uns a fa
vor de la causa de l'arxiduc Caries d'Áustria i els altres 
en defensa de la causa felipista. 

Parlant de les tres «Guerres Cariisíes», també tin-
guérem els mateixos problemes, car ens enfrontárem al-
tre cop els uns ais altres, obtenint els malignes resultats 
que comporten haver-hi vencuts i vencedors. I ja dins 
del nostre segle, tenim el record vivent entre nosaltres 
de la darrera guerra civil 1936 -1939, on tanta sang ca
talana fou vessada peí damunt de la nostra térra en de
fensa de dues causes totalment diferenciades. 
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Tanmateix, cal remarcar que no totes les vegades 
que s*ha vessat sang ha estat entre nosaltres, car Te-
xemple de la guerra contra el francés en la «Guerra de 
la Independencia», fou una veritable prova de la soli-
daritat entre tots els pobles d'Espanya, I també cal no 
oblidar-se de la sang deis catalans vessada damunt de 
terres Ilunyanes, com son les d'África en la «Guerra del 
Marroc»y les d'América en la «Guerra de Cuba» i en les 
d'Oceania en la «Guerra de Filipines». Quants germans 
nostres hi deixaren la seva vida? Aquests son fets reals i 
una prova fefaent del fet que, si volem, sabem oblidar i 
entendre'ns com a una sola gran familia. 

Tornant a Tinici i responent a la qüestió de, —qué 
es vol commemorar? Podem afirmar que és del tot en-
certada la idea de dedicar una diada - honenatge a les 
persones que han donat la seva sang en defensa de les 
Ilibertats de Catalunya. El que cal matisar —jo cree i 
no voldria equivocar-me—, és que hi han d'estar inclo-
ses totes les persones. I en dir totes les persones, vull dir 
ben ciar i cátala, totes les persones que hagin Iluitat per 
una causa o per una altra; sota unes idees o bé unes al-
tres; perqué estic totalment segur que totes Iluitaren i 
donaren Uurs vides per la Catalunya que ells cregueren 
que havia de ser la millor. 

Sembla ser que alguns grups volguessin decantar 
les aigües cap un molí particular, tot oblidant-se que 
solament n'hi ha d'haver un de molí, si volem no re-
moure antigües ferides que algún dia ens dividiren. Sort 
en tenim del temps que en ser molt savi va anant cons-
truint la nostra historia, deixant-la com a guardiana 
permanent i inflexible del nostre poblé, mostrant-nos la 
realitat del nostre passat i el ferm esdevenidor. 
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Miro tot esperan^at com el Palau de la Generalitat 
és custodiat per la Guardia d'Honor formada pels 
«Mossos d'Esquadra». Cos que fou fundat per un deis 
mes destacáis filipistes, Pere Antón Veciana. Demos-
trant que el temps i la historia tot ho solucionen i que, 
tots a una, agermanats en una sola familia, hem de fer 
honor al nostre taranná i al nostre seny, per tal de viure 
en una Catalunya gran, plena i en pau. 

15 d'agost de 1981 



16.— ELS PERQUÉS DE L'ONZE DE SETEMBRE 
(III) 

Avui parlaré de la tercera qüestió que em vaig im
posar en iniciar aquesta serie d'articles, dedicats ais 
perqués de Tonze de setembre. Esgotades les recerques 
de dates, fets i esdeveniments histories pertanyents a la 
Diada, per tal de saber coses d'ella amb rigor i honra-
desa, ara intentaré moure'm sota Taspecte de la realitat 
actual. 

Com recordaren, en anteriors articles vaig parlar 
de quins son els seus orígens i, de qué es vol commemo-
rar. Així dones, entro de pie dins la tercera qüestió del 
qué representa per a nosaltres els catalans. Aquest és un 
punt amb un gran contingut en la forma i en el fons, ja 
que cal estudiar amb profunditat les persones que com-
ponem els diferents grups de la societat catalana. 

En publicar-se el meu Uibre Sentiment Cátala a les 
darreries de l'any passat, recordó molt bé la definido 
que vaig donar del ser cátala, en dir: «Som catalans 
sempre que vulguem ser-ho, els que vivim i treballem a 
Catalunya. I els filis de catalans que vulguin ser-ho, es
campáis arreu del món». Cree que queda prou clara la 
condició de cátala recolzada per la Iliure condició de la 
^'oluntat de voler-ho ser. Sense fer discriminacions de 
cap mena, car, considerant que la térra ens acuU a tots 
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per un igual, el sol fet de viure-hi i treballar-hi ens dona 
el títol de catalans ais de naixen^a i ais d'adopció. I cal 
també fer un breu comentari, dedicat ais milers de cata
lans que hi ha escampats arreu del món, car son tan ca
talans com nosaltres'si volen ser-ho. L'únic que aquest 
darrer grup no té és el dret al vot, car no pertany jurídi-
cament ni Ileialment a la nostra comunitat. Pero, hem 
de teñir en compte que sí que hi pertany moralment, i 
poden fer per Catalunya tanta tasca positiva com la que 
puguemfernosaltresmateixos. . 

Fins aquí, suposo que ha quedat prou ciar i sense 
dubtes, qui és cátala. Pero es dona la paradoxal cir-
cumstáncia que dins el conjunt de persones que for-
mem la societat catalana, com és natural, Thomoge-
nei'tat en els pensaments no existeix, i essent el grup 
totalitari dividit en grups mes petits on s'agrupen per
sones de diverses ideologies, d'acord a una serie de fac-
tors diversos, com poden ser: el seu carácter, la seva 
edat, la seva posició económica, el seu nivell cultural, la 
seva descendencia, etc., etc., ... 

He fet aquesta senzilla explicació envers els dife-
rents grups que componem la totalitat de la societat ca
talana, per tal d'arribar a la conclusió que per a cada 
grup —en ser diterenciats entre ells—, la Diada de Ton-
ze de setembre pot representar o incidir de diferent ma
nera. A fi de poder estendre'm amb amplitud prou sufi-
cient, intentaré parlar deis grups mes significatius, que 
segons la meva opiníó, son: 

a).— Els catalans de procedencia immigratória, de 
parla castellana. 
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b).— Els catalans descendents d'immigrants, de 
parla bilingüe. 

c).— Els catalans nadius, també de parla bilingüe. 

a).— Els catalans de procedencia immigratóría, de 
parla castellana. 

Qué representa per a ells la Diada? És molt possi-
ble que per a ells representi mes o menys un dia folkló-
ric, on surten pels carrers, s'ho miren des de la banda o 
bé es queden a casa seva. Poden escollir el participar-hi 
o no, dins la gatzara popular. Poden entendre mes o 
menys el fet que es commemora, car, el que segurament 
senten, és Tenyoran^a de la seva estimada térra d'ori-
gen, en sentir-se envoltats d*una gent de parla diferen
ciada a la seva. 

b).— Els descendents dMmmígrants, de parla bilin
güe. Qué representa la Diada per a ells? Evidentment, 
aquest és un cas mes complex, perqué possiblement te
ñen una juxtaposició eñ llurs cultures, peí que els seus 
sentiments poden decantar-se amb mes o menys for?a 
cap a Tuna o bé cap a l'altra. Aquest fet será segons ha-
gi estat la seva circumstáncia personal de convivencia, 
podent teñir una gran importancia; si els seus progeni-
tors son de parla igual o si son de parla diferenciada. 
També normalment és importantíssim el llenguatge de 
la mare, dones d'ella en surt enfortida la part cultural 
majoritária d'una persona. I també cal remarcar dins 
de quin ambienf ha viscut o viu i quina classe de treballs 
desenvolupa. Aquest grup de persones, en ser molt 
nombrós, certament pot teñir una certa inclinació a in-
tegrar-se en la Diada. Estic completament d'acord. 
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Pero solament quant a la forma, car en el fons és difici-
líssim d'entendre un arrelament dins d'una commemo-
ració popular, on molts nadius no entenem pas massa 
el que vol commemorar. 

c).— Qué representa per ais catalans nadius? Si 
anem a cercar els orígens de la Diada, veurem que s'ini-
ciá l'any 1901 com a una diada - homenatge ais que do
naren la vida per les Ilibertats de Catalunya. Pero, el 
sentit que se li dona avui a la Diada, és sens dubte un 
dia per a reivindicar unes Ilibertats perdudes. Per tant, 
els catalans diguem-ne de soca-arrel, hauríem de medi
tar qué volem reivindicar exactament, car no és gens 
propi de persones assenyades demanar el que ja tenim. 

En arribar en aquest punt deis catalans nadius, re
cordó que en el segon article que vaig fer dedicat a l'on-
ze de setembre vaig deixar ben ciar i prou demostrat 
que durant el llarg de la nostra historia —degut a diver
ses causes—, hem tingut bastants entrebancs entre no-
saltres mateixos. Permeteu-me, dones, que posi amb 
joc el tan debatut tema del catalanisme. Els fets que 
han succeít al llarg del temps, fan que les tendéncies del 
que s'entén per catalanisme siguin diferents en la 
forma, segons les persones; car, unes, poden pensar en 
una Catalunya gran, dins d'una Espanya gran, i altres, 
poden pensar en una Catalunya gran, sola i possible-
ment aíllada. Pero, quant al fons, tots volem una Cata
lunya que creiem que ha de ser la millor. 

Considerant que predicar amb l'exemple sempre 
ha estat una cosa bona, passo tot seguit a exposar la 
meva opinió personal, per tal de dir amb tota claredat i 
per veu d'un cátala de soca-arrel, el que representa per 
a mi Tonze de setembre. 
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En despertar-se en mi de jovenet els meus pensa-
ments conceptuáis envers el que representava per a mi 
uns fets tan importants, com son: la Uengua vernacle, 
la nostra cultura i la historia de la nostra térra catalana, 
va incidir enormement la convivencia que tinguí amb 
els meus pares, amb els meus germans, i amb la meva 
familia. Que juntament amb els meus ensenyadors i el 
contacte que tinguí amb la gent de la propia térra, feren 
que s'iniciés dins de mi una gran i ampia base deis fona-
ments, sobre els quals he edificat el tema del catalanis-
me. 

He de reconéixer i sóc sincer en dir-ho, que la dia
da de l'onze de setembre no entra dins del meu cons-
cient fins que la democracia ens truca a la porta. 
Dones, el que jo sabia respecte a l'onze de setembre, 
era el fet historie de la caiguda de Barcelona de l'any 
1714, en temps de Felip V. I dic aixó perqué el meu avi, 
que era un gran enamorat de les coses de casa nostra i 
un excel-lent continuador de les nostres tradicions, mai 
no perdé Tocasió d'explicar a la mainada familiar tot el 
que considerava d'interés per a la continuítat de la nos
tra cultura tradicional. I jamai no parla de l'onze de se
tembre. Potser perqué per a ell —que en commemorar-
se la Diada per primera vegada, ja tenia 36 anys—, tra-
dicionalment parlant, no li degué donar pas massa im
portancia. També recordó que el primer Ilibre impor-
tant de la historia de Catalunya que caigué a les meves 
mans, fou un exemplar editat l'any 1898 de Bori i Fon^ 
testa, que hi havia en la restellera de Ilibres que tenia el 
meu oncle-padrí de MoUerussa, En aquest Ilibre d'his-v 
tória catalana, la data de l'onze de setembre solament 
hi consta com la data d'un fet historie, que ja sabem. 
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També recordó d'aquells temps de la infantesa, l'im-
pacte que m*ocasioná la lectura del Ilibre Catalunya po
blé dissortat, el qual m'acabá de fer decidir a estudiar 
amb profunditat el tan debatut tema del catalanisme. 

D*aquesta manera puc afirmar que jo que sempre 
he tingut cura de les nostres tradicions, he vist com ha 
estat posada una festa nacional reivindicativa de les 
nostres Ilibertats, sense adonar-me'n. Bé, he de dir que 
no estic pas en contra d'ella, car sempre he defensat i 
defensaré les nostres Ilibertats. Pero, d*acord amb Tex-
periéncia que he aquirit mitjangant l'estudi de la nostra 
¡lengua, de la nostra historia i deis nostres costums, re-
peteixo que sempre defensaré les Ilibertats de TOTS 
ELS CATALANS, servint a la CATALUNYA DE 
TOTS. 

En acabar i per a contestar a la pregunta de qué re
presenta per a nosaltres els catalans l'onze de setembre, 
i a la vista de l'abans esmentat, cree que cadascú té de 
donar-se ell mateix la resposta. Car de catalans sola-
ment n'hi ha d'una classe, pero dins d*ella tal com hem 
pogut veure, hi ha una variada gamma de ramificacions 
i tots mereixem, sens dubte, tota la consideració i res
pecte. 

16 d'agost de 1981 



17.— ELS PERQUÉS DE L'ONZE DE SETEMBRE 
(i IV) 

En anteriors articles he parlat deis orígens de 
Tonze de setembre, del qué es vol commemorar i del 
qué representa per a nosaltres els catalans. Ara i com a 
cloenda, em toca parlar de la darrera part, tot fent una 
análísi de quins son els seus resultáis, avui any 1981. 

En la part que vaig dedicar ais orígens, poguérem 
concretar exactament el seu punt de referencia. En la 
part on vaig parlar del qué es vol commemorar, ja tin-
guérem mes dificultats en definir Ilur objectiu. I, en 
arribar a la tercera qüestió, del qué representa per a 
nosaltres, ja no poguérem veure gran cosa, car arribá-
rem a la conclusió que hi ha diferents grups de catalans, 
dins del conjunt comunitari. 

La Diada de Tonze de setembre d'enguany s'atan-
sa de pressa i sembla ser que se celebrará d'una forma 
un poc estranya. Car no tots els grups polítics hi están 
d'acord, en desviar-se Tobjectiu envers unes reivindica-
cions a Testildel dia de Sant Joan en el Camp Nou del 
Barga. 

Avui gaudim, els catalans, d'un Estatut d'Autono-
mia aconseguit mitjangant unes votacions democráti-
ques. Gaudim d'unes institucions i s*han fet uns tras-
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passos de competéncies a bon ritme. Caminem peí camí 
escollit per la majoria, després de molt de temps de ro-
mandre immóbils, a causa de circumstáncies que tots 
sabem i que no fa falta comentar. Quins son o serán els 
resultats de la Diada, avui any 1981? ¿Com repercutirá 
dins la política a desenvolupar en un futur, si es manté 
raspéete reivindicatiu d'unes Ilibertats ja assolides? 

En primer lloc, jo cree que caldria respectar la 
Diada, com una festa de TOTS ELS CATALANS, i no 
convertir-la en privilegí exclusiu d'uns grups 
determinats. I no podrá ser mai la festa de tots, sí la vo-
luntat de tothom no está posada en l'únic objectiu 
válid, que és CATALUNYA. Aixi dones, ens caldria 
fer un nou replantejament, per tal de no ferir suscepti-
bilitats de cap mena, si volem conservar l*estructura so
cial de casa nostra dins d'una plena harmonia. 

Pensó, que la Diada no hauríem de dedicar-la a 
reivindicacions. I, tornant ais seus orígens, el millor 
fóra una Diada-homenatge a les persones que han 
donat la seva vida en defensa de Catalunya. Una Diada 
assenyada, quieta, en silenci i de reflexió, tot recordant 
la nostra historia, amb els seus defectes i virtuts, per tal 
d*esborrar d'un cop i per sempre aquest mal crónic que 
ens corrou des de fa tant de temps. 

¿No seria meravellós que tot el poblé, formant un 
sol eos totalment apinyat, rendíssim homenatge ais 
mártirs de la Patria? Potser d'aquesta manera 
esborraríem tendéncies, bándols, ideologies, classes so-
cials i els plets de casa nostra. Parlo en aquest to dur i 
potser massa ciar, pero no puc evitar-ho, perqué 
considero que el moment en qué estem vivint és un deis 
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mes importants de la nostra historia. Tant important, 
com per a dir les coses que moltes vegades no diem, 
pero que pensem. Uns grups ens titUem ais altres deis 
mes diversos calificatius determinatius. Com son: su-
cursalistes, centristes, separatistes, nacionalistes, etc., 
etc. (la Uista podria fer-se molt llarga). En comptes de 
titilar-nos, senzillament i planament, de CATALANS. 
Sé molt bé que cadascú de nosaltres ens pensem obrar 
de la millor manera i que ens pensem ser els posseídors 
de Túnica veritat que hi ha damunt de la capa de la tér
ra. Pero la historia ens diu d*una forma implacable que 
de camí veritable solament existeix el que ella marca. 
No m'atreveixo a afirmar si ell és el de la veritat —car 
ens endinsaríem en terres molt bellugadisses—, pero, 
sens dubtar un sol moment, sí que puc dir que és el ca
mí de la realitat, és el camí peí qual transitem avui any 
1981, els catalans, Catalunya i la nostra historia. 

Avui gaudim d'una Catalunya amb institucions 
própies, juntament amb unes lUbertats acceptables i, en 
gran manera, gaudim del tresor mes sagrat que pot 
teñir un poblé. Una LLENGUA. Ella per si sola com 
un fet miraculós, ens cuida, ens vetlla, ens custodia 
com una mare amorosa cuida els seus filis, prescindint 
deis nostres molts nombrosos defectes. Ella fa, guia i 
conserva, les nostres formes característiques com a 
poblé diferenciat, únic i etern. 

En parlar de la LLENGUA, tota la meva sensibili-
tat vers el catalanisme s'obre de bat a bat d'una forma 
agraida, perqué grácies a ella ens hem mantingut, ens 
mantenim i ens mantindrem. Ella és la nostra mes viva 
realitat. La prova fefáent que, escampada ais quatre 
vents, diu que som un poblé, malgrat tot el que hagi 
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succeit al Uarg de la nostra historia, I com a contrapres-
tació ais seus valuosos servéis, ella ha estat usada sem-
pre i amb amor peí poblé senzill, peí poblé no manipu-
lat, peí poblé que víu del seu treball quotidiá, peí poblé 
fidel ais seus principis, 

I per a cloure aquests articles dedicats ais perqués 
de l'onze de setembre, on he intentat —no sé si ho he 
aconseguit—, comentar el que sé respecte a la Diada, 
per tal d'intentar dir amb claredat el que pensó d*ella; 
arribo a la següent conclusió: 

Conscient com sóc de jo conéixer bastant bé les 
formes caracteristiques del nostre carácter, sota les mes 
diverses facetes i, en gran manera, de la sentimental i de 
la nostálgica que ens caracteritzen i, gelosos com som 
deis nostres costums íntims, faig palesa la conveniencia 
de celebrar una Diada - homenatge a tots els mártirs de 
la Patria —recalcant un cop mes, a tots, sense cap dife
renciado—, i una Diada - agraíment a la Mengua, eter
na guardiana nostra. 

I assenyalo la conveniencia d*aquestes dues Diades 
anyals, perqué elles abastarien les nostres necessitats 
d'expressió totaís. La dedicada ais mártirs; per a recor
dar-nos el nostre passat juntament amb els nostres 
sacrificis. En una páranla, la nostra historia. Aquest re
cord constant de la historia, sens dubte ens mantindria 
desperts i a l'aguait, en benefici de les nostres deci-
sions. I la dedicada a la Llengua; com a tribut al seu es-
for? permanent i desinteressat, per tal de mantenir el 
nostre esperit cultural, tan necessari per a un poblé si 
vol continuar peí camí de la grandesa. 

Cree sincerament que ambdues commemoracíons 
anyals ens omplirien prou a tothom, com per sentir-nos 
orgullosos de ser CATALANS i voler ser-ho. 

23 d'agost de 1981 
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18.— ELS POLÍTICS, ABANS, DURANT 
IDESPRÉS DE LES VACANCES. 

L'agost ha arribat a la fi. Els seus trenta - un dies 
llargs han corregut d'una manera espectacular, quasi 
tan rápidament com un breu pensament passa per la 
nostra ment. 

— Qué han estat fent els nostres polítics, durant 
aquest període de treva breu política? Dones senzilla-
ment, ha succeít que han estat continuant mentalment 
immersos dins Tabsorbent tasca política, perqué des-
lliurar-se d'ella —per molt que es vulgui i es digui—, és 
veritablement impossible. 

El polític no és un home o una dona emmarcat 
dins un módul laboral reglamentat, amb una tasca i un 
horari prefíxáts. Bé, potser no está prou ben expressat 
aixó d*un horari prefixat. Diguem que sí, que ell té un 
horari fíx inflexible, pero també té un horari Iliure 
flexible. L^horari inflexible, és el que pertany a la seva 
tasca de feina obligada, imposada per les necessitats del 
partit que representa. I l'horari flexible, és el temps 
Iliure que li queda de les hores alliberades —que prácti-
cament son totes les del día—, una vegada restades les 
anomenades inflexibles, a mes de les obligades per llurs 
necessitats físiológiques. Pero, com que es dona la cir-
cumstáncia que el seu treball solament és valorat pels 
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seus resultats, ha de teñir cura de la seva exclusiva eina 
de treball, que és el seu pensament. Essent el pensament 
una eina tan treballadora, que mai no para. D*aquesta 
manera, dones, el polític, d'una manera o d*una altra, 
fa política abans, durant i després del període vacacio-
nal, perqué la seva ment sempre ha d*estar preparada i 
en plena forma, per tal de teñir la seva eina de treball 
—el pensament—, agilitzada. 

Ara, estem al punt d*entrar en la tardor i com sem
pre, veus mes o menys autoritzades Uan^aran frases 
fortes i les capfaleres periodístiques s*ompliran de títols 
presagiant una tardor «molí calentó» —com se suposa 
políticament parlant—. I no cree pas que s*equivoquin, 
car, no solament la tardor sempre ha estal calenta, sino 
que ho son totes les estacions de Pany, Perqué la políti
ca és calenta per obligació i per necessitat vital, car de 
no ser-ho, s*aniria refredant i, a Tigual que el eos hu
ma, es moriría. La calor és senyal inequívoc de vida, de 
moviment i de forfa. On les inquíetuds, amb les seves 
il-lusions, desenganys, penes i alegríes, li donen les for
mes característiques vitáis de qué gaudeix un eos huma 
viu, pero amb un avantatge considerable envers els nos-
tres cosos, car, mentre existeix un grup de persones ci-
viHtzades i conscients damunt de la capa de la térra, ella 
—la política—, esdevindrá immortal, 

Els homes i les dones que componen els grups polí-
tícs de professió son els encarregats de dur a terme les 
tasques polítiques, ocupant juntament amb la resta deis 
diferents grups socials el conjunt deis llocs» per tal 
d'entre tots aconseguir el funcíonament d'aquesta com
plexa estructura que es diu societat. 
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És evident que els polítics formen uns exércits dife-
renciats, en agrupar-se en diferents grups d'acord amb 
llurs ideologies, per tal d'entrar a la guerra sempre ina
cabable, en defensa del criteri deis seus electors. Les 
freqüents i continuadas batalles dins aquesta llarga i 
inexhaurible guerra política, es produeixen sense parar, 
aconseguint resultats positius els grups mes preparáis, 
car en anar acumulant victóries decanten la balanza cap 
el seu costal, dominant aixi la complexa posició políti
ca. Pero, com que aquest tipus de guerra no s*acaba 
mai en anar-se succeint les batalles polítiques una dar-
rera Taltra, sempre hi ha la possibilitat que els diferents 
grups tinguin Toportunitat de demostrar la seva válua, 
si están ben preparáis. Aquesta és una de les millors re
gles del joc democrátic, on les oportunitats son per a 
tothom iguals, sota la condició de mantenir-se en plena 
forma a semblanza d*un bon atleta. 

Com a conseqüéncia de Tanteriorment esmentat, i 
considerant que és un fet real i invariable que la guerra i 
llurs batalles polítiques formin part obligada del joc 
dins la política democrática, i que aqüestes renyides 
Uuites evidentment no son sagnants; hem de dir i re
marcar, que rúnica arma válida per a la Uuita és Teína 
del pensament. 

El pensament deis nostres polítics de professió, ha 
d*estar despert i ben preparat, per tal de fer-lo anar 
com una espasa per la pau, esgrimint-la mitjanpant una 
bona dialéctica en defensa d*uns ideáis coherents i mo-
vent-la com una ploma afinada peí damunt del paper 
predicant amb noblesa les veritats, tot procurant no 
emmetzínar les ments del poblé senzill, posant-se com a 
únic objectiu ser servidors del poblé que ha dipositat en 
ells la seva confianza. 
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Els homes i dones ais quals hem encarregat aques
ta difícil tasca política sens dubte han de teñir la ment 
desperta i el pensament en forma, per tal de poder em-
prendre aquesta Uuita política absolutament necessária 
dins una so.cietat lliure. Segurament que aquest període 
vacacional del passat mes d'agost ha servit per al des-
cans, pero sens dubte que també ha servit per a prepa
rar les seves ments, per a desenvolupar la tasca que se'ls 
apropa. 

30 dagost de 1981 



19.— LES DIVERSES TARGES D'IDENTITAT 
D'HERIBERT BARRERA 

Per les accions d'alguns destacáis polítics de casa 
nostra, evidentment —políticament parlant—, és un 
temps de sorpreses constants. Sembla ser que, prescin-
dint del que representen els alts carrees que ostenten, 
poden penjar-se a la solapa del vestit o d'on sigui, la 
tarja d'identitat que mes els hi convinguí. 

El senyor Heribert Barrera, dirigent de TERC, 
president del nostre Parlament, Ilicenciat i persona res-
pectable, obre i tanca, d*una forma o d'una altra, els 
diferents compartíments que Tidentifiquen en cadascu-
na de les seves múltiples activitats, d'acord amb les se-
ves conveniéncies. 

Darrerament el Senyor Barrera va parlar a la Uni-
versitat Menéndez y Pelayo a Sitges, usant la tarja 
d'identitat «de particular», tot esgrimint el dret a la lli-
bertat d'expressió. Així dones, utilitzant el mateix dret i 
respectant els seus criteris, exposo el meu senzill parer 
mitjan^ant la meva única tarja d'identitat, respecte ais 
polémics conceptes que pregona aquest indiscutible, 
nostálgic i veterá Iluitador. 

La defensa de «som una nació», cree que té una 
importancia relativa comparant-la amb el veritable ob-
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jectiu que el senyor Barrera pretén. A mes, és obvi que, 
intentar endinsar-se dins d*aquest polémic tema, ens 
portarla a esbrinar conceptes de Dret natural, polític, 
civil, internacional i constitucional, per tal de poder de
finir amb exactitud, suficientment clara, el que és una 
nació, la patria, un país, un poblé, un territori o una re
gió. També podríem endinsar-nos dins deis conceptes 
de nacionalitat, regionalisme i nacionalisme. Sortint-ne 
d*aquest conjunt de probables i possibles definicions, 
"un aiguabarreig que difícilment podriem destriar. I, en 

'el cas d*aconseguir-ho, difícilment, fóra intel-ligible 
per la majoria del poblé senzill. Sembla ser, que Túnica 
definició clara és la de TEstat, en conservar-se la defini-
ció d*AristótiI, en dir: «L 'Estáte la superior de totes les 
associacions.» 

Parlant de nosaltres el poblé senzill i pía, cal desta
car que el senyor Barrera, sí que sap el que el poblé en-
tén. Dones, el poblé entén d'acord amb el sentiment de 
Uibertat —sentiment natural indiscutible en tots els po-
bles—, que en dir «som una nació, vol dir una nació in-
dependent de gualsevoi altra nació. I, el poblé entén in
dependencia, en sentir les páranles d*acomiadament 
que pronuncia el senyor Barrera, durant la presa de 
possessió com apresident del Parlament de Catalunya, 
en dir «visca Catalunya Iliure». I, també cal recordar 
que el poblé entén molt bé, el que representa la seva de
fensa del monolingüisme a casa nostra. 

D*aquest conjunt d'accions del senyor Barrera, 
se*n treu la conclusió que conscient o inconscient, in
tenta avivar focs apagats de sentiments nacionalistes ja 
passats o almenys molt superats. No dubto ni un sol 
moment, que el senyor Barrera estima a Catalunya peí 
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damunt de totes les coses i, que ádhuc la vida donaría 
gustosament per ella. Dones, ell segurament que defen
sa una eausa que creu justa i única. Pero, ¿s*ha parat, a 
pensar per un moment, si la seva causa és la de tots els 
catalans? ¿S'ha parat, un moment en pensar, si son els 
seus objeetius els únies i veritablement convenients, 
peí desenvolupament d'una Catalunya amb convi
vencia pacífica? ¿És que el seu ideari, és el de la Catalu
nya de tots? ¿És que vol entrar altre cop dins del món 
de tenebres mancat de Uibertat? La nostra historia n'es-
tá plena d'experiéncies d'aquest tipus. 

D*acord, que hem de defensar les nostres lliber-
tats. D'acord, que hem de defensar la nostra Uengua, 
els nostres costums, la nostra cultura i les nostres tradi-
cions eom a poblé. No faltarla mes! Dones, aquests son 
els drets naturals que ens mereixem tots els catalans 
que ho som i volem ser-ho, prescindint de partidismes 
polítics i de qualsevol idea divergent que hi pugui haver 
entre nosaltres. 

Repeteixo que no dubto de les bones inteneions del 
senyor Barrera, pero si que dubto enormement, del 
canvi de targes dMdentitat per tal de confondre al po
blé. Dones, una persona que milita i ostenta el mes alt 
carree dins d*un partit polítie, és senzillament pueril 
pretendre per la seva part, el fer-nos creure que Túnic 
objectiu no és tirar Taigua cap el seu molí - polítie -
electoral. 

Hem de viure de realitats. I, les realitats d'avui, son: 
que necessitem obrir-nos envers els quatre punts cardi-
nals, sortint d*una vegada i per sempre de la nostra ego
latría. Anant a cercar els mercats materials i els d*opi-
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nió. Els malcriáis; perqué ens son vitáis peí desenvolu-
pament de la nostra economía. Els d'opinió; perqué ne-
cessitem demostrar amb fets, la nostra voluntat d'inte-
gració envers la resta deis pobles d'Espanya, no obli-
dant que tots formem TEstat Espanyol. També ens cal 
estar oberts, envers ais pobles ¿'Europa. Dones, tots 
plegats formem un bloc de ra^a tradicionalment histo
rie. I per últim, cal estar oberts envers el món donant fe 
de la nostra universalitat, com a solidaritat en el desig 
de la pau mundial entre germans. 

13 de setembre de 1981 



El President d 'UCD, 
Agustín Rodríguez Sahagún, 

c loent l 'Assehiblea Provincial 
de Lleida 

del dia 25 d'octubre de 1981. 

El senador Al fons Porta. 
el parlamentari Xavier Puig, 
i Josep Font, 
membre del Consell Polític, 
en el moment del parlament 
i cloenda de l 'Assemblea 
Provincial de Lleida, 
efectuada peí President 
d'UCD. 
Agustín Rodríguez Sahagún. 
Í25-10-81). 

ENTWSTES 
JALUNYA 



20.— HA AMAINA! LA TEMPESTA POLÍTICA? 

Els núvols de setembre sempre ens han fet guaitar 
amb la mirada posada cap al cel, d'una manera molt re
celosa. Car, Taigua que al llarg d'aquest mes de tardor 
sol caure, és sempre esperada de bon grat si ho fa d'una 
forma controlable. En el cas de no fer-ho així, es con-
verteix de cop i volta en un gran perill, tot passant de 
ser necessária a ser destructiva. 

Comparant les tempestes climatológiques del se
tembre amb les tempestes polítiques d'aquest mateix 
mes, trobarem que teñen una similitud enormement 
aproximada, amb unes característiques forga 
semblants. 

La tempesta política de torn del setembre d'en-
guany, comenta en Tafer Barrera, Les declaracions a 
les que ens té acostumats Barrera, son com sempre de 
caire nacional - separatista. El que promogué una forta 
réplica per part del Delegat del Govern, Rovira Tarazo-
na. Pero aquest fet solament fou el principi que a sem
blanza d'un fulminant va fer explotar la tensió de tots 
els grups polítics catalans, que romanien en estat quiet 
pero latent, en espera de la tempesta que hi sol haver 
després de les fortes calors de l'estiu. 
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Haveu vist alguna vegada com se forma una tem
pesta de setembre? —climatológicament parlant sien
ten? Els que vivim en aqüestes terres planes de la Lleida 
baixa, i en gran manera els de la Plana d'Urgell, hem 
tingut moltes ocasions per a poder-ho veure. Ho hem 
pogut veure, amb la forma característica i única que 
ens dona la dimensió d'amplária i profunditat del nos-
tre espai visual, per tal de poder observar-la amb el má-
xim de detall i mesura mentre dura el seu desenvolupa-
ment, quasibé impossible de descriure'l per la seva 
magnitud gegantina. 

Normalment, la majoria de les tempestes que es 
produeixen en les nostres comarques durant el mes de 
setembre arranquen en direcció sud-est, com si digués-
sim ruta Lleida - Barcelona. El cel tot blau comenta a 
ennuvolar-se en el fons, amb grossos núvols de color 
negros, tot formant una ampia veta foscosa que avant^a 
cada cop mes de pressa. Al davant d'aquesta foscúria, 
a semblanza d'una companyia d'exércit d'avantguarda, 
van retombant uns petits núvols de color blanc —que 
contrasten amb la foscor del fons—, anunciant amb 
una remor soroUosa que el primer encontré de la bata
lla és el mes perillos. I, veritablement, té tota la rao. 
Dones aquests petits núvols blancs que retomben a l'a-
vantguarda de la tempesta, normalment son portadors 
de la fatídica pedra gla^ada, que tants i tants estralls 
ocasiona en els nostres productes agraris. 

' Bé, la tempesta ha comengat! (Barrera ha parlat). 
—Ja ia tenim damunt nostre! (Rovira Tarazona replica 
a Barrera). És la gran batalla entre els elements naturals 
desencadenats i la forga controlable deis homes. (Tots 
els grups polítics, sense excepció, participen mitjangant 
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la dialéctica agressiva en la batalla.) Mentrestant, en la 
tempesta climatológica, el camp per la Iluita está prepa-
rat. Els canons de rartilleria apunten a.la capfalera de 
la tempesta, on els petits i perillosos núvols blancs por-
tadors de la nefasta pedra han de ser abatuts pels coets 
explosius i Ilurs ones acústíques, per tal de desfer-los-hi 
la formació. Aquesta acció contratempesta, és practi
cada amb resultats forpa positius, des de qué cal prote-
gir les plantacions de fruiters. Pero, la tempesta está 
formada, i ha de descarregar d'una forma o d'una altra 
en el lloc que sigui. 

D'aquesta manera, amb el soroll anticipat deis 
coets explosius apuntant contra la capgalera de la tem
pesta, comenta la batalla barrejant-se amb el soroll 
deis trons naturals. En el principi, el vent capdavanter 
és quasibé huracanat. La llum clara del pie dia s'enfos-
queix com si tinguéssim Ja tardor anticipada. La fos-
cor, és iMuminada intermitentment amb les ziga-zaga 
deis brillants llampecs que travessen de banda a banda 
el cel. Alguns d'aquells capdavanters núvols blancs 
s'han salvat de la desfeta tot deixant caure la seva mor
tífera cárrega en forma d*aigua glagada, la pedra, for-
mant uns filaments rectilinis que es despengen des del 
cel arrasant tot el que toquen. Vent, foscor, trons i 
llampecs, grosses gotes d'aigua i l'olor característica en 
tocar l'aigua freda la térra calenta, son el preludi del 
que se'ns apropa. Aigua a bots i barráis, cau d'una for
ma incontrolable damunt la térra. Les teulades i Ilurs 
canaleres, no donen l'abast a engolir-la. Les tapes de 
ferro de les clavegueres, salten disparades per la pressió 
de l'aigua que no poden engolir. Els camps de térra pla
na, s*han convertit en grans llacs. Les séquies es des-
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borden. Estem immersos en el punt álgid de la tempes
ta! Sembla com si el día s'hagués convertit en fosca nit. 
Aquesta sensació impressiona. Mes trons, mes llam-
pecs, mes aigua, mes vent, mes foscor. Fan com si les 
forces del mal descarreguessin tota la seva rabia contra 
nosaltres. Mes ..., ja amaina la tempesta. La Uum, tot 
retornant va adquirint el seu to natural. L'aigua, el 
vent, els trons i els llampecs, van minvant la seva rabia. 
El sol tren el cap victoriós, per tal d'iMuminar-nos. Pe
ro ara ho fa amb una llum mes neta, mes blanca, mes 
brillant, com si Taigua que ha caigut hagués rentat i pu-
rificat la turbulenta atmosfera. I, per a cloure la tem
pesta, surt resplendent Tare de Sant Martí amb una 
clau de set colors, dibuixant una mitja circumferéncia 
com a senyal de pau, en el cel. 

En haver passat la tempesta, cadascú contempla el 
que ha succeít en la seva persona i en la seva propietat. 
Úns, n'han sortit afavorits. Uns altres perjudicáis. I 
uns pocs, no han sofert quasibé res. Cadascú troba 
quelcom, d'acord amb les seves circumstáncies. 

La tempesta política catalana d'aquest sétembre, 
també ha passat. Les páranles punyents de Barrera, 
sembla ser que han estat dispersades. I, els diversos 
grups polítics que s'alinearen en la formado de la tem
pesta, han descarregat llurs aigües. Cadascú —a l'igual 
que en la tempesta climatológica—, podrá fer el balan? 
del que ha succeít en les seves persones i les seves pro-
pietats polítiques. 

Malauradament, rexperiéncia dins del camp polí-
tic no és mai prou complerta, i tots els grups roman-
dran a Paguait per tal d'aprofitar el proper incident que 
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desencadeni la nova tempesta, per tal de poder aconse-
guir el millorament de Uurs posicions. 

Així, dones, podem afirmar que la tempesta 
setembrera d'enguany, de moment, ha amainat. I espe
ro, peí bé de tothom, que sempre les tempestes siguin 
superables. 

27 de setembre de 1981 



21.— L'«ABC» I LES COSES DE CATALUNYA 

Era la tarda del dia 17 d'aquest mes d'octubre, 
quan a l'espera d'agafar el tren «Talgo», que cobreix la 
distancia Madrid - Líeida amb el temps de cinc horas i 
mitja, vaig comentar a llegir el madrileny diari ABC 
del dia. 

Durant el viatjar d'aquest tren rápid i modern, 
pensó: Uástima que no n'hi hagi mes de trens com 
aquest, cobrint el trajéete Madrid - Barcelona - Ma
drid. Car, ens estalviaríem moltes hores de carretera 
amb auto, en gran manera els que per circumstáncies de 
distancia no podem usar els aeroports amb facilitat. 

Tot sentint el suau soroll trepitjadís peí damunt del 
camí de ferro, vaig passant els fulls de PABC, fent la 
primera parada d'atenció en la página 3 en Tarticle 
«Comunicación y Palabras Claras», per Lorenzo 
López Sancho. L'esmentat article fa referencia al text 
d'una lletra enviada, a ell, peí secretari general de la 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Lluís Pre-
nafeta i Garrusta, on hi havia traslladat el discurs —se-
gons diu improvisat— del President de la Generalitat 
Jordi Pujol, que dona en el Palau, el passat dia 12 d'oc
tubre, festa de la Hispanitat. L'article és tocat amb ri
gorosa cautela, tot procurant dir el que pensen la majo-
ria deis espanyols que viuen fora de Catalunya, respec-
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te a la polémica oberta a reí de la divergencia d'opi-
nions per la celebrado festiva del dotze d'octubre a Ca
talunya. Usa Texpressió de qué «no solament és neces-
sari que la muller del César sigui virtuosa, sino que ho 
sembli». I remarca que les semblances son sempre im-
portants, sobretot dins del món de la política. Comenta 
que les paraules Espanya i espanyol, sonen amb escas-
sesa i amb certa reticencia en boca del President de la 
Generalitat de Catalunya. Tot dient que és un home 
que mesura les paraules amb prudencia, pero que és 
evident la manca de calor posada en elles al pronunciar
les. Diu tot seguit que cal teñir en compte la gran quan-
titat de persones d'altres regions espanyoles que viuen a 
Catalunya, i ais molts catalans de soca-arrel, que sense 
deixar de ser catalans no renuncien a ser també espa-
nyols. I continua dient que el món va cap un camí de la 
unitat, i de cap de les maneres cap al de la fragmenta-
ció. A mes de molts altres comentaris, acaba dient el se-
nyor Prenafeta, que desitjaria que la comunicació que 
hi pugués haver entre ells, sigui feta mitjan?ant l'ús de 
paraules clares. 

En acabar de llegir aquest article, em dono compte 
que de certa manera hi estic un poc vinculat. Car, la 
meva senzilla ploma ha intentat dir moltes vegades la 
manca de sinceritat per part deis governants actuáis de 
la Generalitat de Catalunya, en gran manera per l'ús 
continuat del doble Ilenguatge. El dir, amb timidesa, 
paraules com Espanya i espanyols. I en gran manera, la 
forma tan poc ética en qué enganyen —conscientment 
o inconscieníment—, a les persones que habiten a Cata
lunya —o sigui a tots els catalans—, al no descobrír 
amb honradesa els seus pensaments. 
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Bressat peí suau trepitjar del tren, continua el viat-
ge. Giro el fuU del diari i arribo a la página 4, veient l'a-
finada i qualificada ploma d'Emilio Romero signant 
VarúdQ «kl go/pe de timón». Caram! Sí que están pen-
dents de les nostres coses?, pensó. Dones aquesta frase 
tots sabem que pertany al nostre ex-president Josep 
Tarradellas, i que fou ditaja fa molt de temps. Emilio 
Romero, fa una semblanza entre «cop de timó», «cop 
d'estat» i «pronunciament». Diferenciant-ho amb en-
cert i subtilesa, tal com ell sol fer-ho. Comenta la 
facultat del nostre veterá polític cátala, en olorar la 
flaire deis vents dificils i ciclónics que venen al nostre 
encontré. I acaba dient que el millor és qualsevol cosa, 
abans d'una dolenta situació aturada. 

En la página 8 l'ABC fa un breu comentari de l'en-
frontament entre les candidatures «oficialista» i «reno
vadora» de Centristes de Catalunya - UCD, per tal d'e-
legir els compromissaris provincials de Barcelona que 
assistiran al Congrés del Partit Centrista que tindrá lloc 
a Lleida a les darreries del próxim mes de gener. Com a 
militant que sóc —com sabeu—, de Centristes de Cata
lunya - UCD, no estic pas gens d'acord amb el títol 
«d'enfroníament», car, el que senzillament passa, és el 
mes natura! del món. Dones és el moviment pre-electo-
ral intern d'un partit politic, que és i se sent democrá-
tic, i que vol continuar sent-ho. 

En l'ABC es continua parlant de noticies de Cata
lunya. En la página 24, es comenta que la Cambra de 
Comerg de Barcelona, diu: «que hi ha falses Uistes de 
productes alimentaris tóxics». I en la página 28, parla 
de Patorgació del Premi Planeta 1981 al novel-lista 
Cristóbal Zaragoza. Tot seguit, en altres pagines co-
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menta alguna altra noticia de Catalunya, menys impor-
tant. 

En acabar d'escriure aquest article sobre les opi-
nions donades peí noticiari madrileny envers les coses 
de casa nostra, sentó peí micrófon una veu femenina 
anunciant l'arribada del «Talgo» a Testació de Lleida. 
Per tant, em preparo per a devallar del tren. En passar 
per entremig de les persones que continúen el viatge di-
recció Barcelona, vaig escoltant els comentaris que fan, 
observant que la majoria els fan en Uengua castellana". 
El que m'ajuda —després d'una breu reflexió— a en-
tendre millor el perqué de Textensió i el contingut deis 
comentaris dedicats a Catalunya en TABC. 

18 d'octubre de 1981 
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-V 

Un moment de 
la signatura d'exemplars 

de «Sentiment Cátela», 
després de la seva 

presentado en 
la Biblioteca de Catalunya 

a Barcelona. 

Durant el viatge d'estudi 
i recerca ais Estats Units 
de Nord-América, 
contemplant un tipíc 
vaixell en el riu Mississipi 
en la ciutat 
de Nova Orleans. 
Any 1974. 



22.— ATEMPTAT A REAGAN 

Dilluns passat, dia 30 de mar?, a primeres hores 
del matí, em trobava en la sala de l'aeroport de Barce
lona, «pont aeri, Barcelona - Madrid». Fent temps, 
anava Uegint els comentaris periodístics de casa nostra 
respecte al conflicte constitucional de les Diputacions, 
a la recent llum verda donada al Congrés per a la Lleí 
d'Harmonització de les Autonomies i ais darrers co
mentaris envers el bilingüismt a Catalunya. Així, 
dones, vaig pensar, aquesta setmana ja sé sobre qué es-
criuré. Intentaré de desenrotllar aquesís temes, que cree 
que son prou interessants per a tothom. 

Després de fer la tasca del dia, retorno a la tarda a 
Barcelona, i agafo tot seguit l'auto per arribar al vespre 
a casa meva. Per Taparell de televisió veig que surt 
«Avance informativo». Malament, pensó. Car no he 
vist mai una noticia bona donada anticipadament. En
cara guardava dins meu la imatge televisiva del passat 
23 - F. La locutora diu tot seguít: «Elpresident deis Es
táis Units de Nord-América, Reagan, ha sofert un 
atemptat, del qual de moment ha sortit amb vida». Una 
imatge val mes que mil paraules. I la imatge passa una 
vegada i una altra, grácíes al vídeo, el fet filmat amb to
ta realitat. Els mitjans de comunicació i informado son 
una vegada mes, els paladins de Texpressió Iliure dins el 
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món actual. En aquest moment, passa peí meu pensa-
ment que també, un vespré del dia 22 de novembre de 
1963, vaig rebre la noticia que m'impressioná moltíssim 
de l'atemptat que costa la vida al jove president nord-
americá John Kennedy. 

«Un mal gros treu el mes petit». Imaginem-nos per 
un moment, que tenim una punxa clavada en un dit de 
la má i que hi sentim un fort dolor. Pero de sobte, ens 
cau una pesada pedra, d'uns vint quilos, damunt del dit 
gros del peu. Aquest nou dolor sobtat, molt mes sentit 
que Tanterior, anuMa totalment el dolor de la punxa 
que tenim clavada en el dit de la má. Pero, posats a 
imaginar, imaginem-nos quelcom mes encara. Imagi
nem-nos que en el mateix moment una espasa invisible, 
pero d*efectes veritables, ens talla d'un cop uns deis 
bracos en rodó, Evidentment la pérdua d'una de les 
nostres extremitats i el consegüent vessament de sang, 
ens causará una tal impressió, que ens oblidarem total
ment del mal del dit gros del peu, i per descomptat, no 
cal parlar-ne, del petit dolor de la punxa del dit de la 
má. 

D'aquesta manera se m'han anat esborrant els 
nostres problemes casolans, amb el pensament envaít 
per rintent del frustrat magnicidi del president Reagan 
i la tasca que desenvolupa la jove i potent nació nord-
americana. 

Ja sé que aigú pot pensar: ¿Qué teñen a veure els 
fets i els problemes nord-americans, envers nosaltres? 
Dones sí, hi teñen a veure i molt. Car ells son la salva
guarda en reserva, moral i física, del món anomenat 
Iliure, al qual nosaltres pertanyem. 
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— ¿Qué hauria passat a TEuropa Aliada i al món 
Iliure, de no ser per l'ajut nord-americá, durant la pri
mera conflagració mundial de 1914 -1918? 

— I en la Segona Guerra Mundial, el 1939 - 1945, 
on també hagueren d'intervenir? 

— 1 qué diem del Pía Marshall? 
D'acord que han tingut molts problemes que sem

bla que no han sabut solucionar pas massa bé. Com 
son: la guerra de Corea, el conflicte del Canal de Suez, 
el d*Hongria, el del Liban, la partició d'Alemanya i 
de Berlin, Cuba, la guerra de Viet - nam, Pérsia, etc. 
Pero una cosa no podem pas negar-los. Que quan TEu-
ropa Iliure ha estat en perill —i potser pensant que 
«quan vegis la barba del veíafaltar,...»—, li han prestat 
el seu ajut mitjan^ant vides humanes, tañes i mantega. 

Sortosament, el president Reagan sembla estar 
fora de perill. Havent donat prova de la seva gran capa
cita! de recuperado física i de la seva capacitat d'execu-
tiu. Potser, per un moment, han passat per la seva ment 
imatges de la jovenesa, filmant «westerns», on havia 
estat tantes vegades abatut pels trets deis revólvers. Si
guí com siguí, ha demostrat estar preparat ádhuc per a 
aquests actes vils. Desitjo sincerament que la sort Ta-
companyí per molts anys. 

El món sempre ha estat plagat d'actes violents i de 
magnicidis. Sembla com si, en un moment donat, totes 
les mínimes forces del mal campessin Uiurement sobre 
les majoritáries forces del bé. Tanmateix, aquests son 
els moments que posen a prova la capacitat de reacció 
de la humanitat, perqué mitjan^ant 1'experiencia, el sa
ber, i el seny, pugui caminar endavant peí camí de la 
vida. 

5 d'abril de 1981 



23.— L'ENTRADA A L'OTAN 

El somni ideal d'una Europa unida, fa molt de 
temps que comengá a pregonar-se. Grans escriptors, 
pensadors i filósofs, com Dante, Rousseau, Victor Hu
go, Leibniz, Kant i altres, han deixat testimoni, en les 
seves obres, de Tinterés que posaren en el tema de la 
unitat d'Europa. 

Per diverses circumstáncies, on potser el nostre ca
rácter han tingut bastant que veure, Espanya s'ha man-
tingut normalment en una posició d'aifllament —com 
si realment una línia divisoria ens fos marcada pels Pi-
rineus—, envers les accions conjuntes de la majoria de 
la resta deis paísos europeus. Analitzant aquest fet, 
hom creu, que segurament arranca del ja Uunyá temps 
de les croades, allá en el segle Xlé, on, de les vuit que se 
n'efectuaren, no s'hi participa en cap. L*excusa fou 
que ja teníem prou feina amb la nostra Guerra de Croa
da, en la Reconquesta de la nostra térra contra els sar-
raíns. 

Aquest fet ens priva d'un contacte amb gents de 
diferent manera de ser i de pensar. Gents amb unes al
tres llengües i cultures diferenciades a les nostres, Així 
ha anat transcorrent el temps, i hem arribat al segle 
XXé, on el món ha sofert les mes grans flagel -lacions 
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mitjangant dues guerres mundials, en les quals nosal-
tres, seguint la nostra habitual trajectória, no hi havem 
participat d'una forma obligada. I dic obligada, perqué 
de voluntaria espanyols sí que n'hi anaren a Iluitar. En 
la primera Guerra Mundial; a favor de la causa Aliada. 
I en la Segona; a favor de la causa de TEix. Aquest és 
un fet que remarca que el nostre poblé té plena cons-
ciéncia deis problemes de l'altra banda del Pirineu, i 
que els nostres sentiments están oberts envers els pobles 
germans. 

El món, ha tingut, té i tindrá molts problemes de 
convivencia ciutadana, degut a nombroses causes, que 
no fa el cas enumerar-Íes. Pero, els homes sens dubte 
som els únics capagos de solucionar-los, no solament 
amb voluntat, sino amb obligado intransferible. 

En finalitzar la Segona Guerra Mundial Tany 
1945, el món ha quedat dividit en dos grans blocs d'in
fluencia económica diferenciada; l'un dins l'economia 
capitalista, recolzada pels Estats Units de Nord-AmérÍ-
ca (EE.UU.) i, Taltre, dins una economía socialista, re
colzada per la Unió de Repúbliques Socialistes Soviéti-
ques (U.R.S.S.). 

El bloc capitalista, té com a objectiu primordial la 
defensa de les Ilibertats personáis de tothom. I, dins 
deis organismes que crea per la defensa aferrisada de 
Ilur ideal, hi ha l'OTAN. 

El bloc socialista, té, també com a objectiu pri
mordial, la defensa de la igualtat de tothom, encara 
que siguí a costa de la manca de les Ilibertats personáis. 
Crea també organismes, havent-n'hí un de paraMel a 
rOTAN, anomenat PACTE DE VARSÓVIA. 
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Recordant aquell temps de la segona post-guerra 
mundial, em ve a la memoria la primera vegada que 
sentí el nom de la NATO. I, dic NATO, perqué així 
anomenávem a TOrganització del Tractat de TAtlántic 
Nord, potser per ser un nom mes anglo-saxó. Ara, d'a-
cord amb les nostres Uengües espanyoles Tanomenem 
l'OTAN. 

L'OTAN, nasqué a la Uum pública amb plena vida 
jurídica internacional, el día 4 d'abril de 1949. Es reu-
niren els representants deis governs deis Estats Units de 
Nord-América, de la Gran Bretanya, de Franca, del 
Canadá, de Bélgica, d'Holanda, de Luxemburg, d*Itá-
lia, de Dinamarca, d'Islándia, de Noruega i de Portu
gal, sota els objectius d'adhesió mutua ais principis de 
la democracia i la Uei, per tal de fomentar Testabilitat i 
el benestar dins de Támbit atlántic i ajuntar llurs esfor-
?os per una defensa col-lectiva. 

Els espanyols, durant molt de temps hemestat avo-
rats de la marxa económica i política, del conjunt deis 
pobles que composen TEuropa. Les inquietuds i els an-
hels d'un poblé modern, dirigit per un govern a la seva 
mesura, ens porta cap aquell camí d'un vell somni deis 
nostres avantpassats. Aquell vell ideari d'una Europa 
gran i unida. La forma de govern elegida per nosaltres 
de qué gaudim, ens permet d'una forma legal escoUir 
els nostres destins, mitjanfant Tus de la democracia 
parlamentaria. 

Alguns partits polítics, d'oposició a Tactual go
vern, están Uen^ant una campanya anti-ingrés OTAN, 
parlant de referéndum i, de recollida de signatures. 
Sembla que no saben —cosa anormal en bons polítics 
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que son—, que tenim un Congrés per a debatre legal-
ment aquest assumpte i que solament a ell pertany el 
fer-ho. 

L'únic que fan aquests partits és sembrar jull, per 
tal d*inculcar la imatge del risc total, en el cas d*una fu
tura conflagrado bél-lica. Dissortadament si aixó suc-
ceís —esperem que no sigui—, no cree pas de cap de les 
maneres que ningú se*n pugués salvar de la cremada. 
Perqué, hem de reconéixer, que el món cada día es fa 
mes petit, les distancies no existeixen, Tarmament és 
cada cop mes potent i destructiu, on els homes quedem 
reduíts a la mes pura impotencia, davant deis monstres 
que nosaltres mateixOs hem i anem creant. 

També s'ha dit que fóra molt paradoxal en el cas 
d'entrar a l'OTAN, per a nosaltres que sempre reivindi-
quem amb pie dret el Penyal de Gibraltar, teñir de de-
fensar-lo per la causa anglesa. Totes aqüestes frases, 
son purament demagogia política, dones, si alguna d'a-
questes circumstáncies es donessin, malament rai per a 
tothom, perqué podem estar completament segurs, que 
tindriem tantes preocupacions per a salvar la nostra 
personal pell, que no ens quedarla gens de temps per a 
poder preocupar-nos de res mes. 

— Entrem a l'OTAN? — No hi entrem? Que sigui 
el que decideixin els homes responsables de les nostres 
institucions constitucionals. 

6 de setembre de 1981 



24.— LA VIOLENTA MORT D'UN HOME PER 
LA PAU: ANWAR AL - SADAT 

6 d'octubre de l'any 1973. La guerra del «Yom 
Kippur» esclatá amb tota la seva for?a en la conflictiva 
i rabiosa zona de l'Orient Mitjá, enfrontant-se la majo-
ria deis estats árabs amb el petit estat d'Israel. 

. 6 d'octubre de 1981. A semblanza d'aquell altre 6 
d'octubre, esclatá amb tota la seva forga la malévola 
maldat contra un home que ha fet possible l'entesa en
tre árabs i israelians, durant aquests difícils moments 
de tensions imprevisibles que hem passat. 

Un escamot suicida compost de sis militars egipcis, 
aprofitant una parada militar, sembrá el terror i la 
mort entre els espectadors d'honor que la contempla-
ven des d'una tribuna principal. Parada militar com-
memorativa de la guerra del « Yom Kippur», on Anwar 
al-Sadat president de la República Árab Unida, caigué 
ferit de mort, de peu, desafiador i pie de coratge, de-
mostrant Tamor i la fe que en el seu estimat poblé te
nia. 

— ¿Será que el tórrid sol que cau implacablement 
damunt la sorra deis extensos deserts, escalfa la ment 
de la gent d'aquelles Ierres? 
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— ¿Será la forta incidencia que té l'extremat i he-
terogeni carácter religiós, que impera en les diverses po-
blacions allí inserides? 

— ¿Será qué TOrient Mitjá ha marcat, i 
continuará fent-ho, el destí del món occidental? 

— ¿Será que el poblé d'Israel, tantes i tantes vega-
des castigat, no podrá viure jamai en pau? 

Sigui com sigui, el cert és que les tensions mundials 
s'aviven d'una manera terratrémola, en esdevenir-se en 
aquella zona algún fet que porti com a fons caire vio-
lent. 

Viure en TOrient Mitjá, és comunicar-se normal-
ment amb la mort d'una forma violenta. Des de la Pér-
sia al Sudan, i des deis estats banyats per les aigües del 
mar d'Arábia fins els banyats per les de la mar Mediter-
ránia, els violents trets ressonen constantment sense pa
rar. 

Anwar al-Sadat, era un home d'intel-ligéncia reco-
neguda i un bon assimilador de les Ili?ons que la vida li 
ensenyá. Home de fortes arrels nacionalistes, participa 
juntament amb el seu antecessor Nasser en la junta mi
litar que forgá Tabdicació del reí Faruk, l'any 1952. 
Continua coMaborant amb Nasser, essent elegit des-
prés de la mort del president, primer magnatari de la 
República Árab Unida (RAU). 

Durant el seu manament, Israel fou el seu malson 
constant, fins que comprengué que la pau era molt mi-
Uor que la guerra, peí desenvolupament del seu país. 

El petit estat d'Israel, nasqué d'un empelt dins les 
antigües terres deis seus orígens, com a conseqüéncia de 
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la decisió de L'ONU després de la Segona Guerra Mun
dial. Així, dones, es decidí perTesmentat organisme el 
dia 29 de novembre de 1947 el poder realitzar el vell i 
desitjat somni deis dissortats jueus, del retorn a la térra 
de promissió, car tenien tot el neeessari per tal de cons
truir un poblé, menys el territori per implantar l'estát 
material. 

Els enfrontaments —des del dia 14 de maig de 
1948—, data de la proclamado de l'estat independent 
d*Israel, estat no reconegut pels estats árabs, han estat 
constants des d*un principi. Quatre guerres marquen la 
tibantor entre árabs i israelians: la de Tany 1948, la del 
1956, la guerra deis «Sis dies» de Tany 1967 i la guerra 
del «Yom Kippur» de l'any 1973. Aqüestes quatre con-
flagracions bél-liques han estat sempre resoltes a favor 
de la causa d*Israel. Després d*aquests fets, el president 
egipci Sadat, canviá radicalment llur posició bel-Iicosa 
per la de la diplomacia. El seu objectiu fou la pau entre 
els pobles. En seguretat que la pau, per ell desitjada, no 
s'esqueia pas massa bé entre els sectors mes radicáis 
egipcis. 

Cal parlar d'un aliat que el president Sadat sempre 
ha tingut, pero que romangué adormit i oblidat durant 
molt de temps. Aquest gran i fidel aliat, fóu descobert a 
partir del fracás de la darrera guerra per part deis 
árabs. Aquest gran aliat és el petroli. Una font d*ener-
gia vital, que bull dins les entranyes de les seves terres 
de tal forma i amb tanta for?a, que condiciona al pode
ros món industrialitzat occidental, fent tremolar les se
ves estructures socio - económiques. 

— ¿Qué passará ara en el conflictiu Orient Mitjá? 
Les dues poderoses potencies mundials, la URSS i els 
EE. UU., están a l'aguait. El món román inquiet... 



LA CATALUNYA DE TOTS 127 

Descansi en pau, en Tantiga térra deis Ramses i de 
les Pirámides que s*enfilen cap el cel, aquest digne he-
reu deis seus avantpassats, Tegipci MUHAMMAD 
ANWAR AL-SADAT premi Nobel de la Pau. 

11 d'octubre de 1981 
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PRESENTACIO DE 
«SENTIMENT 
CÁTALA» 

En actes celebráis a Lleida i 
Barcelona ha eslat presenta! el 
Ilibre «Sentlment Cátala», del que 
és autor el centrista llerdatá Josep 
Font I Huguet. Aquesta obra, amb 
próteg de Manuel de Sárraga, és a 
la vegada un estudl del catalanls-
ir\e, de la Historia de Catalunya I 
de les arrels del nostre poblé, aixó 
como un recull de les vivéncles de 
l'autor. 

L'acta de presentado del Ilibre 
celebra! a Üelda l'encarregat de 
fer-ho va ésser l'ex-presídent de la 
Generalitat. honorable Josep Ta-
rradellas. -L'obra m'ha ímpresslo-
nat; no m'ho pensaba pas», va dir, 

A Barcelona, i en el meravellós 
marc de la Biblioteca de Catalu* 
nya, la presentado del Ilibre va 
comptar amb la presencia del 
president de Contristes. 

Durant el decurs de les seves 
paraules i ntrodu darles Antón Ca-
rtellas explica que: 

«Ais qul conelxetn a Josep Font 
no ens ha vlngut de nou aquest 
cant vlvenclal a Catalunya. Tam-
poc ha de sorprendre ningú el que 
Josep Font míliti actlvament en un 
partit com Contristes de Catalu
nya. Mes encara, el "Sentlment 
Cátala" que ell hi proclama és un 
tret definidor del nostre Partit des 
de la seva constitució, al desem-
bre del 1979.» «No és gens sorpre-
nent. en conseqiléncia, que un 
centrista de Catalunya dongui a la 
llum pública un auténtic manifest 
cátala. Un manifest al qual 
s'atirma. per exemple, que «la 
llengua és el tresor mes preuat 
que guarda un poblé-. 

Després de referir-se ais re
cords que la lectura del Ilibre 
desperláven a tots els bons cata-
lans I de parlar de rimportdncia 
del sentlment, ^perqué sense 

aquest poques coses bones acon-
seguiriem-, |'Antón Canallas 
finalltzá amb aqüestes paraules: 

•Amic Font, el vostre Ilibre ens 
presenta un testimonlatge admira
ble. Está escrit amb el cor, medita! 
amb InteHIgéncia, I ofert amb ge-
nerosüat. Grades per aquest testl-
moniatge. Grades per recordar
nos, una vegada mes, que val la 
pena estimar i treballar per la 
nostra térra. I gr&cies per 
demostrargráficament que Catalu
nya desperta en els seus filis, avui 
com des de ta molts segies, un 
amor inexhaurrbie. Grdcies. sobre 
tot, per haver-DOS ofert aquest 
"Sentlment Cataléi".-

Article dedicat 
a Josep Font, 
publicat al 

-butlleti informatiu 
de Centristes 
de Catalunya 
CC-UCD. 

Josep Font i Huguet, 
en la seva bibl ioteca. 



25.— VAGA DE SERVÉIS COMUNITARIS 
Arribant a l'esplanada davantera de l'aeroport de 

Barcelona, els meus ulls s'han esglaiat en contemplar 
una cua inacabable d'auto-taxis a l'espera de viatgers. 
El primer que faig en entrar a la sala de Taeroport és 
adquirir un exemplar del diari, peí qual m'assabento de 
la vaga de transports' municipals de l'Ajuntament de 
Barcelona. Així, dones, aprofitant l'espera per a agafar 
el vol amb destí a París, comento a eseriure aquest 
article respecte al tan debatut fet de la vaga. 

La vaga és un dret guanyat amb moUa suor, i 
moltes vegades ádhuc amb sang, peí proletariat. 
Aquest fet avui dia no té altre objectiu que les reivindi-
cacions pecuniáries, car Taspecte de les condicions de 
vida humanitaria está vengunt des de molt de temps. 
Aquest és un fet acceptable, diguem que está dins les re
gles del joc del món democrátic. Pero cal fer-nos unes 
reflexions, per tal d'examinar la situació actual envers 
aquest fet tan generalitzat de la vaga. 

En primer Uoc, el moment económic del nostre 
país no permet fer massa temptatives per cap d'amb-
dues parts implicades respecte a llurs reivindicacions. 
Perqué, si en aquesta época estem immersos en un món 
de tants canvis estructuráis, amb unes possibles solu-
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cions tan poc diagnosticables, segurament és conse-
qüéncia d'uns factors acumulats per primera vegada 
dins el món occidental, com son: la depressió, la infla-
ció i Tatur. Factors que tots barrejats fan que la nova 
situació social futura sigui una incógnita. I provoquen 
d'aquesta manera una molt cautelosa actuació. 

Lespressions entre la patronal i la part obrera 
sempre han estat mes o menys tibants. Aixó és inevita
ble, car forma part de l'estructura del món económica-
ment Iliure. Pero, sens dubte, una nova situació s'ha 
produít durant aquests darrers anys en el nostre país 
per part de les reivindicacions obreres, perqué son molt 
fortes entre les que donen servéis a la propia comunitat. 
I s'esdevé la paradoxal circumstáncia que la societat 
mateixa crea unes necessitats que requereixen uns ser-
veis, i els encarregats d*aquests servéis reiteren cons-
tantment noves reivindicacions per prestar-los. 

Per exemple, sempre ens queixem del malgasta-
ment d'energia per Tus i Tabús deis autos particulars, 
que omplen de gom a gom les carreteres i els carrers de 
les ciutats, d'una forma que es fan intransitables. L'au-
to ha arribat a ser un objecte de tot servei; per a anar al 
treball, per a anar a comprar, per a dur els nens a Tes-
cola, per a sortir d*esbarjo, per a anar de vacances, 
etc., etc. Sembla, dones, que raonant una miqueta i 
fent ús del nostre bon seny, seria molt millor usar trans-
ports comunitaris, i d'aquesta manera estalviaríem 
energía, per una banda, i, per l'altra, esfor^ personal. 
Sí, aixó seria donar un pas endavant. Pero perdríem 
part de la nostra Ilibertat d'acció autonómica, car, en 
un moment donat podríem perdre els servéis comunita-
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ris, tal com es pot veure aquests dies en el municipi de 
Barcelona. I ¿qui ens diu que un cop solucionat el pro
blema de la vaga, no se n'estigui covant un altre? Com, 
per exemple, que els dies festius no ens vulguin donar 
servei. Peí que es veu, encara que no sigui el millor, si 
que és convenient de continuar envaint les carreteres i 
els carrers d'autos, gastant les nostres energies i el nos-
tre temps, en defensa deis nostres drets. 

Des de Taeroport d'Orly retorno cap a Barcelona i 
comprovo que, després de tres dies, la vaga de trans-
ports municipals no s'ha solucionat i m'envaeix el pen-
sament un article que llegia ahir en el diari «Le Monde» 
assegut en la cadira d'un café del parisenc Boulevard 
des Capuccines, i que feia referencia a la propietat pri
vada. En l'esmentat article hi havia una dita de Jean 
Jacques Rousseau, dient que la propietat privada era 
«le plus sacre de tous les droits des citoyens». Així 
dones pensó en la vaga deis transports municipals de 
Barcelona. En els bens d*equipament de Tesmentat ser
vei i en els homes que els fan anar. I que aquests béns 
son propietat de tots els contribuents. I que els homes 
encarregats de llur servei, son pagats per la comunitat. 
I sentó ferida la propietat privada, encara que sigui co
munitaria , car la propietat, tal com l'article que parla 
de Rousseau diu, és un dret. EL MES SAGRAT DE 
TOTS ELS DRETS DELS CIUTADANS. 

¡5 de marg de 1981 



26.— LES VACANCES: UN FACTOR SOCIAL 

Acabem d*arribar al mes d'agost tots plens d'iMu-
sió i vida, a semblanza del clima que ens envolta. La 
Uum clara, neta i brillant del sol de la canícula ens fa 
buscar l'ombra fresquivola. La suau i fresca «marina
da» és esperada a la tardor perqué ens venti generosa 
tot refrescant-nos després d'un dia caleros. 

Aquest paisatge que acabo de descriure en iniciar 
l'article d'avui, és per a recordar-nos deis dies ja pas-
sats, no molt Ilunyans, i de la forma en qué vivíem la 
gent d^aquesta Plana d'Urgell. Em refereixo en aquells 
dies estátics i quiets, on la gent romaníem fixos en el 
lloc de treball, car les vacances en forma de trasllada-
ments no existien. Em refereixo en aquests dies assole-
llats del mes d'agost, quan el sol cau damunt les nostres 
planes d'una forma implacable, convertint la térra en 
una veritable torradora. Pero avui les circumstáncies 
han canviat bastant, per no dir molt, i normalment tot-
hom espera amb obligada ansietat el moment d*agafar-
se a les desitjades «vacances» per girar en rodó el marc 
de la seva convivencia i la seva activitat quotidiana. 

Evidentment el nostre país té una característica 
única. Els nous costums costen d'arribar-hi. Arriben 
tard, pero arriben. I en arribar, els assolim amb totes 
les nostres forces, potser per alió que el tan esperat és 
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molt mes desitjat. I ara ens hem aferrat a les «vacan-
ees». Un nou factor social que canvia radicalment la 
nostra manera de ser durant un temps determinat. 

Antigament el fet vacacional era un privilegi de 
classes minoritáries. Ara, és l'obligació quasi forgada 
de tota la societat, emparada sota la denominació de 
consum. Tota una travessa de factors coincideixen en 
fer necessáries les vacances; tant sota Taspecte econó-
mic com sota Taspecte psíquic-físic de les persones. 

L'aspecte económic, mes o menys tots el sabem, 
car necessitem consumir al máxim de la nostra capaci-
tat si volem aconseguir produir els suficients productes 
per qué ens donin la feina per mantenir i augmentar la 
capacitat laboral. Convertint-se d'aquesta manera en 
un cercle vicios, que va teixint una xarxa que ens envol-
ta d'una forma espectacular. 

L'aspecte psíquic-físic, és el mes important i el mes 
complex, perqué ens desUiura durant un breu període 
de temps de la monotonía que normalment té el nostre 
eos, i ens allibera el pensament de robligació fixa en 
qué el tenim acostumat. 

El que vol dir la paraula «vacanees» és descansar, 
reposar, no solament el eos sinó també l'esperit. En 
aquests moments de plena euforia consumista, s'hi ha 
barrejat un nou factor que es diu «turisme», i d'aquella 
idea del descans n'ha quedat l'ús que cadascú en vulgui 
fer, car la vida actual es viu d'una manera tan heterogé-
nia, que els gustos o les necessitats de cada persona po
den estar totalment diferenciáis per diverses causes, 
com poden ser: la seva actívitat, els seus gustos, els seus 
Qostums, les seves obligacions envers els altres, la seva 
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salut, la seva edat, les seves disponibilitats económi-
ques, les seves conveniéncies i el seu temps a disposar. 

Aquests primers dies d*agost, les carreteres s'han 
omplert de gom a gom de gent viatjant amb autos 
sobreeixits de paquetería. Les grans ciutats es buiden 
quasibé per complert, i els pobles no es queden pas en-
darrera. És un moviment de transvasament constant 
durant el període d'estiu. Les costes bullicioses banya-
des per les aigües de la mar, teñen un fort atractiu per a 
les persones aimants de l'ambient sorollós i actual. Les 
tranquil-Íes i frondoses valls de les muntanyes, son visi-
tades pels aimants de la natura i de la tranquiMitat. I 
poblets perduts dins les contrades mes insólites, s*om-
plen de gent que desitgen l'ambient tan genuí de qué 
gaudeixen. Tothom pot trobar el que cerca, si sap esco-
llir amb temps i calma. 

Durant les vacances, les cares de la gent reflectei-
xen una alegría sana, perqué podem fer quelcom que 
no és pas massa usual. Podem fer del temps, durant un 
breu període, el que vulguem amb plena llibertat. LIí-
bertat que anem perdent a poc a póc, sense adonar-nos-
en, dins un món pregonat de llibertats. Llibertats que 
ens encadenen a unes oblígacíons socíals cada cop mes 
accentuades, on acabem d'íncorporar les vacances obli-
gades. 

Tanmateix, no oblídem l'objectiu primordial de 
les vacances. Que és el descans del eos í de Tesperit, per 
a reprendre la tasca —que inexorablement ens espera,— 
amb veritable alegría i fe de futur. 

2 d'agost de 1981 
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27.— CONSCIENCIA CIUTADANA 

Evidentment, la consciéncia ciutadana d'un país és 
vinculada al conjunt deis factors que marquen el palpi
tar vital del poblé. Uns d'aquests factors mes impor-
tants, son: el polític, l'económic i el social. El polltic, 
mitjan^ant la vida parlamentaria, debat avantprojectes 
de liéis, liéis sobre el divorci, TOTAN, Tharmonitza-
ció, etc., essent veritablement important per tal d'acon-
seguir la voluntat de la majoria del poblé. El factor eco
nómic, podríem dir que está deslligat i Uigat al polític, 
Uuitant amb totes les seves forces contra Tatur, la infla
do i la depressió, en benefici del máxim de benestar 
económic possible. I el factor social, que busca sense 
parar la igualtat de tots els ciutadans, respectant els 
drets de cadascú. 

Estem dones submergits dins d'un món sembrat de 
coses, com diría Ortega i Gasset. De coses multiformes, 
complexes i eri^ades de conflictes. No sent res d'es-
tranyar que el poblé estigui un poc desencisat davant 
Tespectacle que tenim en aquest moment. 

Tanmateix, puc afirmar que la gent senzilla —que 
és la que forma la majoria del poblé—, és conscient 
deis problemes que tenim, i intenta per tots els mitjans 
al seu abast entendre el que passa al seu voltant, per tal 
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de poder contribuir amb llur comprensió a trobar la mi-
llor solució ais problemes d'avui. I dic que puc afirmar, 
perqué he pogut palpar aquesta impressió durant el 
viatge que vaig fer la passada setmana a la capital de 
TEstat, tot parlant amb la gent que treballa tots els dies 
peí sosteniment de llur familia. 

Per tal d'acomplir les tasques prefixades que hom 
s'imposa durant una jornada de ciutat, és impossible 
realitzar-les normalment utilitzant el propi cotxe. En 
primer lloc, per la manca absoluta d'espai per aparcar
lo. Segonament, per l'excés de moviment viari que obs-
taculitza el tránsit rodat. I darrerament, per tal de no 
alterar mes del que ja están els nostres maltractats ner-
vis. Així, dones, si vaig sobrat de temps i si la ruta s*hi 
escau, utilitzo mitjans comunitaris (metro, bus, etc.). I 
si no tincs temps, i si les rutes no s'hi escauen, utilitzo el 
taxi, que a mes d*acomplir l'objectiu de trasUadar-me, 
em serveix per anar xerrant amb el sofert taxista, que 
normalment és persona que li agrada el fer-ho. No per
qué si, sino amb fonament de causa prou provada peí 
contacte qüotidiá que té amb la gent. 

En agafar el primer taxi del dia, el comentar! 
—després de donar-nos el «bon dia»—, com és normal 
fou el parlar del temps. Si fa vent, si fa calor, si plourá, 
... Tot seguit parla del tránsit i de Timpossible que sies
ta posant el poder circular. Seguidament —comenta el 
taxista—, que ara en la tardor teñen mes feina, pero 
que els hi és impossible poder-la desenvolupar a conse-
qüéncia deis taponaments. Com és de suposar, també 
parla de la crisi comentant-me que durant la setmana té 
dos dies de festa, per tal de qué tots els seus companys 
de professió puguin treballar. 
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Després d'efectuar la visita que tenia programada, 
vaig agafar un altre taxi. Durant la cursa, el taxista co-
mentava que fóra ínteressant l'ampliació de la xarxa de 
transports comunitaris, fins uns punts determináis on 
hi hagués unes termináis extra-radi, per tal de poder 
deixar-hi els autos la gent que venen a la ciutat, per d'a-
questa manera descongestionar-la. En el mateix mo-
ment de fer aquests comentaris, passárem peí davall 
d*un gran cartell on s'atacava l'afer de Toli tóxic. Aixó 
féu canviar en rodó el tema, tot entrant de pie en el pro
blema alimentari. El taxista, comenta que la gent está 
molt i molt preocupada per la situació alimentaria, cer-
cant productes de qüalitat garantida. Pero, el que mes 
m'impressioná deis seus comentaris, fou el dir que 
aquest assumpte provoca mes atur a causa del tanca-
ment d'empreses totalment innocents, pero inserides en 
els sectors afectats. Pe! qual paguen justos per peca-
dors. 

En usar els servéis del darrer taxi de la jornada, re
cordó que després de dir: «bona tarda», i de donar-li 
l'adrefa, el taxista molt atent em convida a fumar. 
Amablement li vaig contestar que feia dos mesos que 
intentava no fer-ho. Per resposta, el taxista tot pitjant 
el seu cigar recent enees contra el cendrer apagant-lo, 
digué que aixó, és el que tindria de fer el!. Com de nor
mal, el Uarg de la carrera sortí el tema de la crisi, co-
mentant-me el malament que anava el món i la poca 
conscienciació ciutadana que hi havia. Per tal de de-
mostrar-m'ho, comenta un fet que li havia succeít re-
centment, tot diguent: «Trobant-mepeí matíen un bar, 
vaig veure com un noi Jove demanava un entrepá de 
pemil al cambrer. El cambrer li pregunta. — I per beu-
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re? — El noi respongué. — Un got d'aigua. En acabar
se de menjar l'en trepa i en ser rhora de pagar, el noi di-
gué que no tenia ni cinc céntims, pero que si calla esto
va disposat a fregar plats». El taxista continua contant-
me, que en sentir aquest comentari i mirant amb com-
passió al noi, li digué: «Noi, qué te'n menjaries un altre 
d'enírepá? Al que el noi contesta.— Prou que me'l 
menjaria!» Tot seguit li féu portar i demaná el compte. 
El cambrer presenta al taxista el compte deis dos entre-
pans. El bondadós taxista, em comenta: «— Quina ca
ra la del cambrer? Dones el que calia era cobrar-li sola-
ment un entrepa i i'aííre que el pagues la casa. La geni 
—coníinuá dient-me—, solament pensa amb ella, i no 
té en compte que un día donat per la circumsíáncia que 
sigui, tothom es pot trabar en la crííica siíuació 
d'aquell noi, i no agradaría pas massa a ningú que no 
se 'I socorregués». 

He de reconéixer que m'han donat una bona Uigó 
de convivencia ciutadana, aquests homes que donen 
servei a tothom amb el seu taxi. Afirmant, d'aquesta 
manera, que el món no está tan malament com es diu, a 
la vista del comportament ciutadá. I com podem obser
var, no és cert que un solament pensa amb ell. I que no 
és cert que la qüestió és que un vagi bé i que els demés 
s'arreglin. Dones, aquests son els comentaris no refle-
xius, pero els reals, son els de comprensió envers els 
problemes deis altres senzillament amb plena conscién-
cia ciutadana, a la vista deis exemples anteriorment es-
mentaís. 

4 d'octubre de 1981 
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28.— «LA VOLTA AL MON EN 80 MINUTS» 
De la ñau Victoria, I'any 1522, a l'aeronau Colúmbia, 
Tany 1981 

Cada poblé té el seu moment i la seva círcumstán-
cia. Nosaltres els catalans, en temps de la Confederado 
Catalano - Aragonesa, tinguérem el nostre' moment i la 
nostra circumstáncia i ens ensenyorírem de la mar du-
rant els segles XIII i XIV. Els nostres vaixells navega-
ven per tota la*mar Mediterránia. les costes de TÁfrica 
atlántica i les de l'Europa occidental, i instal-laren 
Consoláis a totes les ciutats importants conegudes d*a-
quell temps- Els nostres productes, la nostra cultura i el 
nostre sentit mercantilista, tingueren una época de má
xima esplendor. Quines foren les causes i els perqués 
del nostre davallament? Hi ha molts i diversos factors, i 
Tacumulació és tan gran que son prácticament innom
brables. Els mes importants cree que son: A partir del 
segle XV, la fatídica guerra contra Joan II, que ajuma
da amb la fam i la pesta, i en conseqüéncia amb la 
mort, va fer que es trobessin «Els quatre cavallers de 
VApocalipsi» cavalcant totalment desbocats i arrasant 
la nostra térra. 

A partir d'aquest moment, ens convertim en purs 
espectadors deis esdeveniments del món, i" no partici-
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pant col-Iectivament en cap fet transcendental succeít 
des de Ilayors. Per exemple, en el descobriment del Nou 
Món, portal a terme per Castella, no hi intervinguérem 
per a res, tot i essent el Rei Católic el nostre Comte -
Rei. Quins foren els motius? Foren molts i molt discuti
bles, pero sigui com sigui, haguérem de quedar deixats 
de banda i coMectivament no hi participárem en res. 

Com tots recordem, la primera volta al nostre pla
neta Terra donada per Thome, fou realitzada sota el 
regnat de Caries I. L'expedició sortí del port del Sanlú-
car el dia 20 de setembre de 1519 composta per cinc 
naus: la Trinitat, la Sant Antoni, la Concepció, la Vic
toria i la Santiago, comandada peí portugués Ferran de 
Magallanes. Aquesta aventura, mes ben dit, aquesta 
odissea, és el fet mes remarcable d'aquella época, des-
prés del descobriment del Nou Món per Colom. Prime-
rament Magallanes hagué de buscar el pas que comuni-
cava amb el Gran Oceá, descobert per Vasco Núñez de 
Balboa l'any 1513. Per a aconseguir aquest objectiu, 
primerament perdé la ñau Santiago, tot seguit hagué de 
controlar nombrosos motins, i finalment tingué la de-
serció de la ñau Sant Antoni, que retorna a Espanya. 
Tanmateix, com que a dins d'aquells homes bullia Tes-
perit de l'aventura, no hi havia res que els pogués detu-
rar i, una volta descobert el pas de I'estret que porta el 
seu nom, s'endinsaren dins el Gran Oceá amb les tres 
naus. Aquella mar no tenia fi, pero com que és tan cal
mosa la batejaren amb el nom d'Oceá Pacific. Grácies 
a aquest factor, amb seguretat que després de tantes pe-
nalitats pogueren arribar a bon terme. La trágica tra-
vessia per dins d'aquell gran mar provoca tanta fam i 
tantes malalties que ádhuc poder menjar-se una mala 
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rata era un banquet que costava els seus bons diners. 
Les diferents narracions d'aquesta llarga travessia fo-
ren tan horroritzants, i durant molt de temps impo
saren tal pánic, que els futurs homes d'aventura s'ho 
pensaven molt i bé abans d*endinsar-se en aquella mar. 
Finalment arribaren a les Ules Marianes i, en Tilla de 
Mactan, el valerós Magallanes trobá la mort en des
igual i aferrissada lluita amb els nadius. Després de 
nombroses peripécies abandonaren la ñau Concepció 
per manca de tripulació. També la ñau Trinitat fou 
abandonada a causa d*una imparable via d*aigua. I per 
acabar aquesta odissea, el dia 6 de setembre de 1522, 
arribaren amb Túnica ñau, la Victoria, sota el coman-
dament del base Juan Sebastián Elcano al port de Safi-
lúcar amb solament 18 homes deis 237 que iniciaren 
Texpedició. 

Han passat 458 anys des de Uavors, i els dies conti
núen essent de 24 hores i les hores de 60 minuts, i els 
minuts de 60 segons, pero el món ha ben canviat. Ara 
estem immersos dins Tépoca de la técnica i la progra-
mació. Els valerosos avantpassats nostres, que tardaren 
a donar la primera volta a la Terra uns 1.100 dies, que 
traduíts a minuts son 1.584.000, quedarien paralitzats 
en comprovar com Taeronau Colúmbia cobreix Tob-
jectiu de donar una volta a la Terra en el mínim temps 
de 80 minuts, o sigui, unes 20.000 vegades mes rápid 
que ells, sense passar fam ni penalitats i amb una técni
ca totalment sofisticada. 

Així veiem com la mes jove de les nacions occiden-
tals ha pres la iniciativa mitjanfant la tecnología i la to
tal integrado deis seus habitants, habitants formats per 
immigrants de tots els pobles d*arreu del món, que han 
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fet deis Estats Units de Nord-América la seva jove i no
va patria. 

Desitjaria que nosaltres els catalans obríssim les 
nostres possíbles fronteres imaginarles i també els nos-
tres cors, perqué d'aquesta manera i des d*aquest punt 
d'Espanya, irradiéssim la nostra realitat amb tanta o 
mes for^a com la d'aquells temps gloriosos i recordats 
deis nostres Consolats de l'Edat Mitjana. 

19 d'abril de 1981 



29.— EL PENYAL DE GIBRALTAR 

Succeí en temps de la Guerra de Successió espa-
nyola. L'alianga entre Anglaterra, Holanda, Portugal i 
la Casa d'Áustria defensa la causa de l'Arxiduc Caries 
en contra de Felip V. Nosaltres, els catalans, juntament 
amb els regnes de Valencia i Aragó, també Iluitárem en 
defensa de Tarxiduc Caries. Amb lletres sagnants, que
daren escrits dins la nostra historia catalana aquells fets 
trágics, que finalitzaren el dia 11 de setembre de 1714. 
Tots els sabem i els recordem, car canviá el curs de la 
nostra historia, el de la dinastía regnant d'Espanya, i 
entre altres coses també canviá de mans el penyal de Gi-
braltar. 

Retrocedint en el temps, ens trobem en el dia 27 de 
maig de 1704, quan j'estol aliat en defensa a la causa de 
Parxiduc Caries d'Áustria, manat peí príncep Darms-
tardt, arriba al davant del port de la ciutat de Barcelona 
per intentar moure l'ánim popular al seu favor. En no 
aconseguir-ho, tingué de retirar-se. Llavors, Testol tot 
retornant cap a les aigües atlánliques, anava mirant on 
pedia donar un cop militar, i amb má certera i fácil s'a-
poderá del penyal de Gibraltar, el dia 30 d'agost de 
1704. L*almirall anglés Rooke, encara que Iluitava per 
la causa de l'arxiduc Caries d'Áustria prengué posses-
sió del penyal en nom d'Anglaterra. Per la Pau d'U-
trecht de l'any 1713 es ratifica a Anglaterra la seva legal 
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possessió, renunciant Espanya ais seus drets en virtut 
del Tractat de Sevilla de Tany 1729. Havent romas des 
de Uavors el penyal de Gibraltar en mans de Tlmperi 
Británic. 

Cal remarcar Taspecte militar de qué ha gaudit el 
Penyal al llarg de la historia. Ja en temps de fenicis i 
grecs, s'hi aposentava una de les dues columnes d'Hér-
cules, per a marcar el límit de la navegació. Els romans 
hi fundaren una ciutat. Els árabs hi desembarcaren els 
anys 710 i 711, en iniciar la invasió de la península Ibé
rica. L'any 1302, el rei de Castella Ferran II el conque-
rí. L'any 1333 caigué en mans deis marroquins. L'any 
1410, el conquerí el rei árab de Granada. En temps 
d'Enric IV, fou reconquerit peí Marqués de Medina Si-
dóniá. L'any 1540, va ésser saquejat peí pirata i almi-
rall ture Barbarrossa. I l'any 1704, pels motius ja es-
mentat del retorn de Testol de la causa de Tarxiduc 
Caries en la Guerra de Successió, se n'apoderaren els 
anglesos. 

Per part d'Espanya sempre s'han reiterat els in-
tents d'aconseguir recuperar el penyal. Ádhuc moltes 
vegades mitjan^ant la forga armada. Darrerament ha 
semblat ésser la millor forma reivindicativa la via diplo
mática. Pero malgrat tots els esforgos, els anglesos 
sempre han sortit amb la seva, no fent pas massa cas a 
les nostresaccions. 

Hem de teñir en compte que el carácter anglo - sa-
xó és molt especial. Ells viuen en gran manera immer-
sos en els records d'aquell Imperi Colonial, ja desapa-
regut, no resignant-se a admetre la realitat. La nostal
gia els manté dins un món especialment fet per ells i a 
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la seva mesura. Totes les vegades que he estat a les Ules 
Britániques i he conviscut amb ells, he palpat en Taire 
un queicom que els diferencia d'una forma peculiar de 
la resta de la gent del món. Ells circulen per l'esquerra; 
mesuren amb Iliures; amiden amb pulgades; son metó-
dics i freds amb grau superior i grisos com el temps. 
Pero el que potser molts no haveu vist o notat és com i 
de quina manera mimen els billets paper - moneda. 
Dones sí, en els barris populars mes aviat baixos, es pot 
comprovar Tansietat del cobrador en el moment d'ob-
tenir Timport d'un producte o un servei, en agafar el 
paper - moneda. Primerament se'l miren, i agafant-lo 
pels costats amb les puntes deis dits de les dues mans, 
fent-li un estira i arronsa el fan sonar, Ilangant a Taire 
un so característic. Podríem dir, en analitzar aquest de
tall, que aprofiten els sentits máxims de satisfácelo. El 
de mirar-los. El de tocar-los. I el de sentir-Ios o escol-
tar-los. ¿Com podem esperar que aquest tipus de gent 
tan especial deixin Tus del penyal de Gibraltar, si sens 
dubte és per a ells el símbol de la seva grandesa? 

Aquests dies el penyal de Gibraltar és el centre 
d'un incident diplomátic entre Espanya i Anglaterra. 
La causa és la decisió del nostre rei, Joan Caries I, de 
no assistir al casament del Príncep Caries i lady Diana, 
per Tanunciáda visita a Gibraltar en el seu viatge de no
ces. Prova evident del fet que el nostre rei Joan Caries 
no accepta de cap de les maneres Tacte de demostrado 
de sobirania per part de la Gran Bretanya sobre el 
penyal de Gibraltar. 

26 dejuliol de 1981 
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30.— EL 12 D'OCTUBRE A CATALUNYA, 
DESPRÉS DE 489 ANYS. 

Sí, avui fa exactament 489 anys que un 12 d'octu-
bre Texpedició manada per Cristófor Colom, composta 
per tres caravel-les: «La Santa María», «La Pinta» i 
«La Niña», amb una tripulado de 120 homes, després 
d'una odissea plena del mes gran incógnit de la nostra 
historia, al llarg deis inacabables dies que anaren des 
del 7 d'agost de Tany 1492 —data de la sortida del port 
de Palos—, al dia 12 d'octubre del mateix any —data 
de l'arribada a la illa de Sant Salvador— canviá Tes-
tructura del món fins llavors conegut. Sí, d'aquesta 
manera el que feia seixanta-nou dies de navegació, fou 
descobert el Nou Món. Mes ben dit, aplicant termino-
logia mes moderna i actual, diríem que fou el dia del re-
trobament de dues cultures. 

Eren aquells, els temps del regnat deis Reís Cató-
lics, Isabel de Castella i Ferran d*Aragó. L*esmentada 
expedició fou portada a terme sota el patrocini de la 
Corona de Castella, peí qual totes les qüestions legáis 
respecte al domini, control i governament deis nous ter-
ritoris, pertanyeren a Castella. 

Des de qué arriba lá nova del descobriment del 
Nou Món aquí a Catalunya, nosaltres els catalans fó-
rem totalment incréduls a les possibilitats d*aconseguir 
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quelcom positiu en llurs territoris, tot considerant que 
no era pas obra apropiada per nosaltres. En seguretat 
tal cosa, fou decidida degut al nostre carácter práctic en 
extrem, o potser per la nostra impossiblitat de dur a ter-
me una acció al nostre abast. 

Molts historiadors han dit que els catalans en un 
principi no hi participaren!. Tal cosa no és pas certa. 
Dones, cal remarcar que Colom disposá d'una bona 
part deis diners de les despeses de Texpedició, d'un 
préstec deis Santángel de Valencia. I també cal dir, que 
en el segon viatge de Colom a les índies que salpá del 
port de Cadis el dia 25 de setembre de Tany 1493, i que 
arriba en Tilla de La Espanyola el dia 22 de novembre 
del mateix any, expedició formada per tres grans vai-
xells i catorze caraveMes, amb una dotació d'un miler i 
mig de persones, hi havia com a representant capda-
vanter de TEsglésia, el cátala Bernat Boíl, que fou se-
cretari de Ferran el Católic, diplomátic i frare del Mo-
nestir de Montserrat. Podent considerar-se, que fou el 
primer missioner del Nou Món. 

S'ha parlat molt de Taíllament deis catalans envers 
aquest afer. Pero segons el meu senzill parer, cree que 
el que passá fou, que Castella tenia el moment i la cir-
cumstáncia idónia per a dur a terme amb plena efica
cia, aquella gran empresa. Castella, en aquells mo-
ments estava poblada per uns 8.000.000 d'habitants. I 
nosaltres a Catalunya en teníem uns 300.000. Castella, 
tenia una bona agricultura i una industria textil ben de-
senvolupada. Castella-, tenia gent d'armes disposada a 
emprendre aventures del risc que fos. Tenia una gran 
necessitat d*expansionar-se, i trobá en llur empresa la 
post de salvament per tal de poder fer-ho. Catalunya, 
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tal com hem vist, al contrari de Castella tenia pocs ha-
bitants. Catalunya, tenia grans posicions que cuidar en 
la Mar Mediterránia. I en gran mesura tenia el realisme 
que ens carateritza no permetent-ños el teñir somnis en-
vers uns fets quasibé mitológics que arribaven d'unes 
terres molt llunyanes, d'on s'explicaven unes histories 
fantástiques, pero d'on no es podia palpar cap realitat 
positiva. 

Diuen que la historia sempre es repeteix, semblant 
que veritablement és cert. Car, avui la Catalunya d'a-
quest any 1981, la Catalunya autónoma de qué sortosa-
ment gaudim, sembla que torna a girar-se d*esquena 
—per circumstáncies que el nostre actual govern auto-
nómic deu saber—, al reconeixement d'una realitat evi-
dent. Essent aquest un fet molt mes preocupant que 
aquell que sMniciá al principi de l'Edat Moderna; car, 
ara tenim davant nostre una serie de proves reals i pal
pables, que aquelles incógnites pretérites siguin ara pre-
sents realitats. Ara 6 milions d'habitants de Catalunya, 
no coMaborem en la «Festa de la Hispanitat» que cele
bren els 300 milions d*habitants de parla hispana que 
hi ha escampáis arreu del món, i ais qualá —diguem el 
que diguem—, hi estem vinculats. 

Estic veritablement preocupat —i no puc callar-
m'ho—, en observar el comporíament del nostre go
vern de la Generalitat. 

— ¿És que durant el Ilarg deis segles, hem perdut 
la capacitat d'entendre les coses, per tal de conéixer ais 
demés? 

— ¿És que no hem aprés a conéixer-nos ni a nosal-
tres mateixos? 
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— ¿És que no representa res de res, per a Catalu
nya la «Festa de la raga», el «Dotze d'octubre», la 
«Festa de la Hlspanitat», i si m'apureu una mica mes 
«La Festa del Pilar», en memoria ais nostres antics i ac
tuáis Iligams envers l'Espanya? 

Em sembla, que no portem pas de cap de les mane-
res el camí adequat per la concordia de tots els ciuta-
dans. I cree que cal cercar-lo! 

12 (¡'octubre de 1981 



SISENA PART 

ECONOMÍA 



- » ? • , 

En el seu estudi, 
preparant un assaig 
socio-econdmic 
de propera publicacíó. 

Sota el gratacel 
de la Cinquena Avinguda 

de Nova York, 
Rockefeller Canter. 



31.— L'U DE MAIG, UNA DATA DE REFLEXIÓ 

Aquesta data es commemora a tot el món, com a 
reivindicació deis drets de les persones de condició 
obrera. Sens cap mena de dubte, si recordem les condi-
cions passades en qué es trobava el sector obrer, allá ais 
segles XVIII i XIX, en plena revolució industrial, i pen-
sem en les imatges d'aquelles fabriques sense cap condi
ció higiénica, atapeides d'obrers treballant 12 o 14 
hores per jornada, obrers composats per homes, dones 
i nens, que deixaven en el treball la salut i la vida, l'a-
van^ada que durant el temps transcorregut hem obtin-
gut envers les condicions humanes i les retribucions pe-
cuniáries de la classe obrera es pot considerar molt ac-
ceptable. 

Aquí en la nostra Nació, a partir de l'aprovació de 
la Constitució del 1978 per la unanimitat del poblé es-
panyol, la nova regulado laboral empara el dret a la va
ga i la Uibertat de sindicació, després de molts anys de 
privació d'aquests drets. Pero factors nous i de difícil 
solució han entrat dins el món de Teconomia Iliure de la 
nostra área occidental. 

Quins son aquests factors? 

Sota el meu punt de vista d'home práctic, intentaré 
desenvolupar-los breument. 



160 JOSEP FONT I HUGUET 

1er. Explosió demográfica. Estem vivint un 
moment de creixement no vist mai fins ara sobre la 
capa de la térra. Hem passat de 1.000 milions d'habi-
tants, l'any 1850, ais 4.000 milions d'avui. Aquesta 
explosió demográfica ha estat deguda a l'alt nivell de 
descobriments científics, com son les vacunes, la cura 
higiénica, la millora dietética, etc., etc., que d'una ban
da han donat possibilitats ais nadons per a sobreviure, i 
de Taltra banda han allargat la vida deis adults. 

2on.— La societat de consum: Es promou i s'inci-
ta al consumisme des de tots els angles possibles. Ha-
vent arribat un moment que tots els diners que una per
sona pugui guanyar, mitjan^ant el seu treball, troben 
tot seguit el punt de destí. L*alimentació, el vestir i l'ha-
bitatge, que durant tota la historia de la humanitat han 
estat els tres factors mes importants, han passat de cop 
i volta a segon terme, guanyats per Timpuls de la socie
tat de consum, que posa a l'abast de tothom les mera-
velles tecnológiques i la forma d'emprar un nou espai 
de temps, que anomenem oci. Aixó sí, sota l'imperi del 
tan desitjat diner, per tal d'aconseguir el máxim d'ob-
jectius possibles. I el curios del cas és que no podem 
deixar de gastar diners, car l'efecte fóra tan negatiu, 
que els mals encara s'agreujarien mes, en forma de mes 
crisi i mes d'atur. 

3er. Energía cara: Tot el desenvolupament occi
dental está sota la influencia de Tenergia i tots sabem, i 
en som conscients, que els paísos productors d'energia 
s'ho fan valer d'una forma molt gelosa. Tanmateix, 
aquest fet no ens hauria de venir de nou, car sabem que 
el petroli té una fi mes o menys propera. Així dones, 
ens urgeix, per a readaptar les nostres necessitats ener-
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gétiques, de servir-nos d'unes altres fonts d'energia, 
com és la nuclear, la solar, Teólica, etc. 

4art,— Progressió quasi geométrica deis costos: 
Els costos de prodúcelo pugen, provocant una inflado 
constant. Pero hi ha un cost que mereix una atenció es
pecial, perqué és un deis que mes incideixen, i el mes 
difícil d'harmonitzar. Aquest cost, és el de la má 
d'obra. Estic completament d'acord en el fet que les 
persones de classe obrera ho teñen molt difícil si volen 
adquirir tots els objectes i servéis que la societat de con-
sum els posa davant, car, tal com he dit abans, hom pot 
gastar tots els diners de qué disposa, siguí la quantitat 
quesigui. 

Avui, mitjangant els sindicats horitzontals i el dret 
a la vaga, les persones obreres poden reivindicar el que 
consideren just, dins un suport legal. Pero s'esdevé 
que, de persones obreres, considerant persona obrera 
tota persona que no treballa per a ella mateixa, sola-
ment n'hi ha d'una classe. La única diferenciació rau 
en per a qui treballa. Pot treballar per a: 

a).— L'administració o els servéis públics. 
b).— Empreses paraestatals. 
c).— Empreses multinacionals. 
d).— Empreses privades. 

En reivindicar constantment, com per descomptat 
és el seu deure, d'entre els grups esmentats, els grups a) 
i b), és possible que trobín acceptada mes o menys la se-
va demanda. D'ígual manera pot succeír en el cas del 
grup c). Pero, sens dubte, trobaran molta mes resisten
cia els del grup d), perqué és el mes desemparat i pres-
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sionat, des de tots els costats. Donant-se la paradoxal 
circumstáncia que és el grup que mes má d'obra asso-
leix. A la vista d'aquesta breu análisi, és obvi que, en 
pressionar-lo, Tatur vagi en augment. 

5é.— Pérdua de la ¡Musió de Tempresari: Els eco-
nomistes clássics diuen que sense il-lusió I'empresari no 
pot anar endavant. I també diuen que la il-lusió retorna 
tot seguit quan I'empresari veu alguna possibilitat, 
encara que sigui futura, de fer beneficis. Perqué 
tinguem en compte, i no ho dubtem, que el primer ob-
jectiu d*un empresari és fer-ne. 

En conseqüéncia, I'empresari perd la il-lusió per 
manca de beneficis. I per qué no en fa, de beneficis? Jo 
pregunto. En gran manera, perqué no pot resistir les 
pressions que cauen damunt d'ell, sota les formes fis-
cals, la carestía del capital —en el supósit de teñir cré-
dits, o haver-ne de donar—, la inflació constant dins 
d'una depressió continuada, la improductivitat laboral, 
Taugment del cost de la má d'obra, etc., amén d'algun 
altre factor. 

6é.— L*atur: Aquest fet és la conseqüéncia deis 
cinc punts abans esmentats. Havent parlat solament de 
cinc, considerant que son els mes significatius, car es 
podria parlar de molts mes. Actualment estem a la rat-
11a de 2 milions d'aturats. I si en aquest moment incor-
porem en aquesta xifra les persones que teñen ganes de 
treballar i que no han pogut mai aconseguir un lloc, a 
mes de la joventut que cada any arriba a l'edat de poder 
fer-ho, ens trobarem que la xifra d'aturats s'incremen-
tará d'una forma alarmant. Hem de teñir en compte 
que el problema de l'atur, no és pas un problema sola-
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ment del nostre país, car tots els pa'ísos de Tarea occi
dental el teñen tan agreujat o mes encara. 

He dit, en comengar Tarticle, que la data d'avui, u 
de maig, mereix una seriosa reflexió, car el que estem 
passant és una forta malaltia, i calen totes les forces vi
ves de la Nació, per a fer entre tots una bona análisi, un 
bon pronóstic, un bon diagnóstic per a poder aplicar la 
terapéutica apropiada, per a guarir-nos d'aquest mal 
que ens afligeix. Amb seguretat que la tasca que ens es
pera será dura i difícil, i que haurem de fer algún sacri-
fici en benefici de tots. Pero Tobjectiu cree que s'ho 
val, si volem salvar-nos d'aquest terratrémol sócio-eco-
nómic que tenim damunt nostre. 

3 de maig de 1981 



Fent l 'obertura de la IV""» Convenció M. FONT RIUS, 
l'any 1971 a Bellpuig. 

Josep Font i Huguet fent la presentado del President Suárez, 
al President de la Llotja Avícola de Bellpuig, Josep Guasch, 

durant la visita que efectué el President del Govern 
a l 'esmentat centre, l'any 1980. 



32.— ELS HOMES DE LA PETITA I 
MITJANA EMPRESA. 

La crisi no és pas un factor nou. Car ella, sempre 
ha existit d'una forma intermitent, i ha arribat a 
formar part d'una manera totalment normalitzada de 
les regles de joc del Uiure mercat. Económicament par-
lant, si analitzem els períodes d'eufória o de crisi, 
podem adonar-nos que l'agulla de la balanga tan prom-
te es decanta cap a un costal com cap a un altre. Pero si 
queda immobilitzada massa temps en un mateix costal, 
pot provocar un desequilibri económic greu i fa que el 
període sigui anomenat d'una forma específica. Ara es-
tem dins un moment d'immobilització de l'agulla de la 
balanza, en un costat crític aue es diu CRISI. Durant 
aquests períodes la majoria de la societat es ressent en 
Uur economía d'una manera considerable, i una de les 
classes socials mes resentides son els homes que perta-
nyen a la tasca i el desenvolupament de la Petita i Mit-
jana Empresa. 

En una economía de Uiure mercat, cal destacar la 
importancia d'aquest grup, per ser ell el máxim creador 
de riquesa, mitjanpant la seva entrega entusiasta i voca-
cíonal en els sectors de la prodúcelo, del consum i deis 
servéis. Matisant un poc mes, es pot considerar inclosa 
dins Tesmentat grup a tota persona que treballa peí seu 
compte amb el risc que comporta aquesta acció, la 
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qual, sens cap mena de dubte está dirigida a aconseguir 
beneficis. Perqué no hem d*oblidar que sense beneficis 
no es pot generar riquesa, ni iMusió. I que sense il-lusió 
tampoc no es pot generar persones amb vocació crea
dora per a nodrir el món de la iniciativa privada. 

Considerant immersos dins aquest camp de la ini
ciativa privada empresarial a tota persona que treballa 
peí seu compte, des de l'agricultor, el botiguer, el co-
merciant, el petit industrial, el professional, etc., hem 
de teñir en consideració i valorar la seva importancia, 
perqué sens dubte son els máxims creadors de feina la
boral i en conseqüéncia el motor impulsor de l'econo-
mia, en fer que la majoria de la societat pugui viure en 
el marc adequat necessari escollit per ella. 

La tasca desenvolupada per les persones amb vo
cació creativa i amb risc, cree que té de ser divulgada 
perqué tothom sigui sabedor del seu esfor?, per a po
sar-la en el lloc que li pertoca. Ella és la persona que es 
caracteritza peí seu treball sense horari laboral regla-
'mentat, car totes les hores del dia están incloses en el 
seu horari. Ella, és normalment la primera a arribar al 
lloc de treball per organitzar-lo. La que, assentada al 
davant de la taula tot dinant, va pensant en la solució al 
problema que té per resoldre. La que, en anar a dormir 
a la nit, va pensant en la tasca de demá. En una parau-
la, la que está connectada sempre amb la seva feina, 
perqué ella és tan necessária per a la seva vida i el seu 
éxit, com ho és Toxígen per a respirar i viure. 

Sembla ser que en aquest període de crisi aguda, 
aquest grup de persones han estat i son el blanc de trets 
malignes, mitjangant comentaris d'alguns sectors. És 
acusat de no voler invertir, d'obstrusionar, d'egoisme. 
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etc., i ningú no sembla voler veure i reconéixer que el 
dret a decidir és un dret sagrat de cadascú en un món de 
Ilibertat. Evidentment l'empresari de la Petita i Mitjana 
Empresa ha perdut la il-lusió, i busca i no troba el camí 
de la sortida de la crisi. Mentrestant, les vocacions em-
presarials van minvant, pero el que sí conserva és la in-
teMigéncia clara, i en no trobar la compensado espera
da pot anar-se decantant cap a altres objectius socials, 
que depenguin de la propia estructura de la societat, 
procurant d'aquesta manera desUiurar-se del penós cás-
tic de teñir de «bombar aigua dia i nit, per no ofegar-
se». Frase dita, per primera vegada, l'anv 1879 peí eran 
socióleg nord-americá Henry George, en la seva obra 
Progress and puverty (Progrés i miseria), en referir-se 
ais Iligams socials i injustos d'un sector oprimit. 

Demano a la societat tota, que cal conscienciejar-
se de la importancia que teñen els homes de la Petita i 
Mitjana Empresa i del que representen dins l'economia 
d'un mercat Iliure, prestant-los-hi Tajut i la comprensió 
que es mereixen, car, en ser tan nombrosos, i en haver-
los-hi imposal la penosa tasca de bombar dia i nit, po
dría donar-se el cas que arribessin a parar de bombar 
per grat o per forga, i ens ofeguéssim tots de cop. 

19 ciejuliolde 1981 



SETENA PART 

AGRICULTURA 



Mirant l'aigua 
del Canal d'Urgel l , 
en el seu pas per 
Bellpuig. 
Aigua que fa possible 
la realitat agrícola 
de les nostres 
comarques. 

Josep Font i Huguet. 
en el despatx 

de direcció 
d'una empresa 

agropecuaria. ^ 



33.— COOPERACIÓ ENTRE ELS HOMES 
DEL CAMP 

En aqüestes darreries de maig, els nostres camps 
ofereixen Tespectacle mes meravellós de l'any. Els sem
bráis tots verdejant es bressen sota el compás suau del 
vent. Els arbres estant tots cofois de portar damunt la 
preuada cárrega del fruit venider. I per tot arreu flors 
deis mes diversos colors, i ocells de tota classe, ens ale
gren la vista i l'oída. Aquest espectacle tan meravellós 
alguna vegada és un poc enganyós, car el fruit esperat i 
desitjat, d*acord amb una dita popular, diu: «No espot 
dir blat, fins que és al sac i ben lligat». 

Sens dubtar ni un sol moment, podem assegurar 
que la térra és generosa en grau extrem. Pero la gent 
que es dedica a cuidar-la i a conrear-la, perqué amb la 
seva suor pugui treure els fruits, sembla ser la ventafocs 
deis sectors socials del país. Qualsevol sector sembla te
ñir millors perspectives económiques que la soferta 
gentdelapagesia. 

— És realment així? 

— Quines son les circumstáncies? 

— ¿Trobarem entre tots la solució per a millorar 
les condicions de la nostra gent del camp? 
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Un deis problemes mes greus i que alguna altra ve
gada he comentat, és la despoblado del camp. Pero el 
que potser no he dit mai és el perqué d'aquest fet, o al-
menys el perqué d'un deis factors que mes hi ha incidit. 
Dones sí, jo cree que un deis problemes mes agreu-
jants, és la manca d'interés, per part de molta gent gran 
de la nostra térra, d*inculcar l'amor al treball envers els 
nostres camps. Ens trobem d'aquesta manera, que es 
trenca la continuitat en les futures generacions. Mes 
ben dit, no tenim suficient cura en Tinici vocacional en 
la pagesia, sobretot en el moment tan delicat d'escollir 
la professió durant la jovenesa. 

Qui és que de jove no ha sentit frases com aqües
tes?: 

— Nen no siguis tonto i, quan arribis a gran, no 
facis pas de pagés. 

— Els pagesos sempre anem de cap per térra. 

— La térra fa molt de fang. 

— A les capitals es viu millor. Allí hi ha de tot. 

Etcétera, etcétera. 

Estic conven^ut que aquest rosari de frases eren di-
tes amb tota la bona intenció d'afavorir els futurs ho-
mes, considerant que havien de fer-ho i que era la seva 
obligado. No els ho recrimino, no, el que vull dir és 
que sota aquest ambient, el conscient i el sot-conscient 
de rinfant queda fortament afectat envers les seves de-
cisions futures. 

En la breu exposició que he fet fins ara, no he vol-
gut pas dir, que la gent de la ciutat hagin de retornar al 
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camp, pero sí que estíc conyengut que la despoblació 
del camp es deturará d'una forma considerable. 

Jo cree que ha arribat Thora de retrobar-nos 
nosaltres mateixos, i m*incloc a mi mateix, com a co-
neixedor que sóc deis vostres problemes, com si fos un 
mes de vosaltres, per saber defensar d'una forma corat-
josa la nostra forma de vida, per treure*ns del damunt 
aquest segell que sembla que ens vulguin fer portar la 
resta de les capes socials que componen la societat, 
Aquest és Tobjectiu que hem de portar a terme, no so-
lament com a obligació, sino com a agraíment a la térra 
generosa que ens dona tan desinteressadament la vida. 

És obvi que la forma de vida moderna ens obliga a 
disposar d*uns ingressos económics que ens permetin 
de viure en condicions acceptables. Cosa per a la qual, 
cree jo, disposem de mitjans mes nombrosos que mai, i 
hem de mirar d'usar-los amb totes les nostres energies. 
Pero no solament hem de saber usar aquests mitjans, 
sino que hem de saber fer treballar la nostra testa, d'u
na forma com mai fins ara hem fet. Cree sincerament 
que guanyarem la batalla del camp, si aconseguim co
operar en la defensa deis nostres productos mitjan^ant 
unions de carácter socio - económic. Recordó que ara 
fa uns vint anys vaig fer un viatge d'estudi per Dina
marca, i vaig quedar meravellat de l'alt grau d'eficácia 
en les agrupacions cooperativistes deis pagesos dane
ses. No solament dominaven les cooperatives de pro-
ducció, sino que dominaven les de consum i les de ser-
veis. Treballant d'una forma i amb una estructura 
iguals que l'empresa privada, competint amb veritable 
harmonía l'un sistema i l'altre. Llavors vaig pensar que 
el model de societat danés s'adaptaria bastant bé en el 
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nostre, perqué nosaltres, a semblanza d*ells, hem de va
ler-nos de Tagricultura i de la ramaderia com a comple-
ment indispensable, si volem tirar el nostre país enda-
vant. Malgrat tots els esfor?os, fins ara hem tingut una 
forta trava. La diferencia de nivell cultural que ens se-
parava. Car avui, any 1981, la cosa ha canviat en rodó, 
i estic completament segur que el nivell cultural deis 
nostres homes está a Taltura de qualsevol deis homes 
d*aquella Dinamarca de Tany 1960. 

Espero tot il-lusionat que la cooperació entre els 
homes del camp. doni el fruit desitjat per tots nosaltres. 

30 de maig de 1981 



34.— CANTS A L'OLIVERA. (I) L^ESPERAN^A. 

L'olivera és un arbre, diria jo, quasibé mitológic. 
A Tentorn del seu tronc vell i arrugat, i sota Tombra del 
seu fulíatge sempre viu, han succeít fets veritablement 
transcendentals. 

Aquests dies reconec que estic una mica cansat de 
dir, escriure i repetir una i altra volta, mitjanfant la me-
va páranla i la meva humil i senzilla ploma, tot el que es 
pot dir i escriure per a deturar 1'escalada terrorista que 
campeja Iliurement arreu del món. Una vegada mes 
aquests fets malévols i roíns es reiteren atemptant ád-
huc sobre la persona mes representativa de l*Església 
católica, Joan Pau II, a qui desitjo, de tot cor, tota 
classedeventures. 

Espero que el seny torni a ensenyorir-se de la ment 
de la humanitat i miro tot esperan?at cap al cel, per tal 
de poder veure el colom portador del brot de tendrá oli
vera, a semblanza del que veié Noé en finalitzar elDilu-
vi Universal, en minvar les aigües damunt la térra. 

Voler saber els perqués de les coses, és un deis fets 
mes lógics de qué gaudim els homes. I em pregunto. 
¿Per qué el colom de TArca de Noé, tria un brot d'oli-
vera d'entre mig de tots els arbres que hi havia damunt 
de la capa de la térra? Segurament que el tria per ser 
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Tolivera Tarbre que té mes condicions i Iligams envers 
la raga humana occidental. Ella guarda sens dubte, sota 
el seu aspecte de vella, miMenária i plena d*experiéncia, 
la ciencia que la fa docta, en Tesperanga, en la pau, en 
la fe i en la laboriositat. Els seus orígens son tan vells 
que es perden dins la foscúria de la nit deis temps. Du-
rant tota la mitología grega, hi és"present, ádhuc en els 
orígens del centre indiscutible de la civilització hel-léní-
ca, la ciutat d'Atenes. Es diu que, trobant-se en cir-
cumstáncíes ben renyides Minerva i Neptú, per a deci
dir qui deis dos posaria el nom a la ciutat, es tingué que 
reunir el poblé en magna assemblea, acordant que im-
posaria la seva voluntat el qui fes l'invent mes útil per 
la humanitat. Neptú dona un cop de trident enfurias-
mat contra una roca, i aparegué el cavall, pero Minerva 
clava la llanga a la terra¡ i sorgí l'olivera, aconseguint la 
victoria. 

A la vista deis coneixements que tenim del passat, 
podem donar com a fet verídic, que els orígens de l'oli
vera venen de les terres que banyen les aigües de la mar 
Mediterránía oriental. I prenent com a exemple Sócra
tes, que visque i predica amb la seva retórica en aque-
Ues terres d'oliveres, procuraré no esbarrar-me massa 
en desenvolupar els diversos aspectes d'aquest arbre 
míMenari. 

La imatge de Tolivera, se'ns presenta sota la forma 
d'un arbre vell i arrugat, de grossa soca i fondoses ar-
rels, de tronc baix i ramificat des de térra en diferents 
direccions, de ramatge abundós i fi, atape'ít de petites 
fulles allargades de color verd-grisenc i una mica peío-
ses peí damunt. Floreix en primavera i la flor s'anome-
na «rapa». El fruit que dona és l'oliva, que es culi a 
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l'hivern. L*oliva que passa per un procés mes o menys 
industrial, dona el valuós producte anomenat oli. Per 
tal d'arribar a l'objectiu darrer, es necessita passar per 
diversos processos laboriosos i esforgats, que la gent de 
la nostra térra han anat fent durant tota la nostra histo
ria, des del temps de l'arribada deis primers grecs, allá 
en el segle VII a. de C. Milions de persones avantpas-
sats nostres han treballat i cuidat aquest arbre, i cente
nes de milers continúen fent-ho avui dia. 

En aquest moment de plena despoblado del camp, 
en canviar la gent de iloc a la cerca d'un mes alt nivell 
de vida, amb tota seguretat que mes d'un té la nostalgia 
d'aquells dies llunyans i freds en qué collia olives. Ara, 
la majoria de gent que viu en les grans zones urbanes, 
no han anat mai a collir olives, pero estic segur que mes 
d'una vegada han sentit parlar-ne ais seus avis o ais 
seus pares, en desfilar el capdell deis seus records. 

Darrerament sembla que es vulgui fomentar la im
portancia de Tolivera i de l'oli d'oliva, mitjangant ex-
posicions agrícoles com la de Les Borges Blanques, o 
d'iMustracions narratives deis nostres olis d'oliva, cosa 
que trobo veritablement molt encertada. 

En anar-me endinsant dins d'aquest terpa, pensó 
que algú pot dir d'on em venen els coneixements. Per
qué he de reconéixer, que jo no he anat mai a collir oli
ves ni a esporgar cap olivera. Pero sí que recordó molt 
bé quan la mare m'explicava la tasca deis dies boirosos 
i freds, de l'hivern de la nostra Segarra, collint olives a 
casa seva. I també recordó molt bé quan el meu pare 
m'explicava els dies en qué Tavi (el seu pare) comercia-
va amb olives, portant-les a Les Borges Blanques a co-
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missió. I ara ja no m'ho han explicat, sino que son vi-
véncies meves. Recordant tants anys veient el meu pare 
fent funcionar el seu molí d'oli, i ensenyant-me Tofici 
sota la guia de la seva experiencia. Ofici que he practi-
cat fins ara fa pocs anys. D'aquesta manera em trobo 
en la circumstáncia especial que, sense haver anat mai a 
coUir olives, n'he tocades i n'he vistes mes, que milers 
de persones n'hagin pogut coUir durant molts anys. 

Després d'aquesta introdúcelo dedicada a Tolive-
ra, i veient que el tema dona molt de si, cree convenient 
continuar narrant-ne mes coses en següents articles, 
com a tribut ais homes del camp i ais productes que 
d'ell en treuen, perqué ells son els laboriosos i esfor^ats 
ciutadans que fan possible la subsistencia de tothom. 

n de maig de 1981 



35.— CANTS A L'OLIVERA. (II) LA PAU. 

Parlem un cop mes d'aquest arbre mil-lenari! Us 
en recordeu? Ja ho havia comensal a fer en un article 
dedicat a ell, sota el nom de Tesperanía. Avui —si em 
permeteu—, continuaré parlant-ne sota el nom de La 
pau, perqué Tolivera és, des que el món és món, el má-
xim exponent d'aquest nom, Aixi dones, cree conve-
nient prendre-la com a model, per la seva solidesa, per 
la seva experiencia, per la seva flaire enrancida, i com a 
expectadora d*excepció de tants esdeveniments que en-
torn d*ella han succeit. Ella ha resistit, resisteix i resisti
rá, tempestes de tots tipus, mantenint-se de peus i orgu-
Ilosa. Perqué ella, sens dubte, deu saber qui és i el que 
representa. 

Havia ja parlat de la importancia de Tolivera en 
temps de 1'Antiga Grecia. També havia comentat diver
sos episodis que fa la Biblia respecte d*ella, havent estat 
amb tota seguretat aquesta condició de privilegi, tras-
passada al mes gran i durador deis imperis de la nostra 
civilització: l'Imperi Roma. En temps d'aquella gran 
Roma, la fusta d'olivera no podia destinar-se a usos pa-
gans, car solament podia ser cremada en ofrena ais 
déus. També en aquells temps oferien una corona feta 
del seu ramatge ais ciutadans que sobresortien en fets 
d*importáncia, (a excepció deis fets de guerra, que eren 
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premiáis amb corones de Ilorer). I el mes representatiu 
d'aquella época era la rama d'olivera com a signe indis
cutible de LA PAU. 

Avui en dia, l'olivera és aprontada per nosaltres 
de cap a cap. Ara ja no per a fer ofrenes ais déus, com 
els antics romans, o per a premiar els homes en fets im-
portants, sino per a profit de tota la humanitat» que ens 
gaudim de la seva generositat en donar-nos tants i tants 
productes valuosos. Sens dubte, el mes important de 
tots ells és l'oli. Pero, a mes de l'oli, les fuUes i ádhuc la 
pela deis troncs recents podats s*empren per a Talimen-
tació de la ramaderia, en gran manera per ais conills. 
També les fulles son emprades per a medicina. En al-
guns Uocs la gent del camp, assecades les flors, les fan 
servir com a infusions amb fortes virtuts curatives. La 
fusta és especialment usada pels ebanistes, per a fabri
car mobles de finura. La pinyola, que és el que resta en 
haver-ne extret Toli, pot servir per a la ramaderia, per a 
adob, o per a combustible. 

Cree que val la pena dedicar quatre ratUes a la re
cula de productes que ens ofereix l'olivera, per tal de 
veure de quina manera arriben a nosaltres i amb quin 
esfor^at procés son aconseguits. Perqué, si no, es po
dría donar el cas que, la majoria de la gent que gaudim 
de Uurs productes, ens aiUéssim tant i tant d'ells i de la 
seva procedencia, que ens podría arribar a semblar que 
fossin com el «manná» que queia des del cel. I no cree 
pas que es mereixin aquest oblit. Així dones, em faig les 
següents preguntes, respecte a Tolivera i al que cal 
saber d'ella; 

— Quí és? 
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— Com és? 

— Com es cuida? 

— Quins fruits dona? 

— Que en fem deis seus productes? 

L*OLIVERA, olea eurapaea, és un arbre perenní-
foli, de la familia de les oleácies. Típicament pertany a 
la nostra flora mediterránia. Envoltant aquesta mar de 
suau i benigne clima, s'estén la faixa nomenada «regió 
de ¡'olivera». Aquesta regió abarca les terres properes 
banyades per Taigua de la Mar Mediterránia, i conté el 
noranta per cent de les oliveres plantades en el món. El 
clima suau i benigne és condició indispensable per a la 
seva subsistencia, i els seus principáis enemícs son el 
fred i les calors extremades. Per exemple: en el nord 
d'Itália no es pot cultivar en altures superiors ais 3CX) 
metres. En el sud de Franga, no es pot passar deis 750 
metres. En canvi, en pa'ísos mes calorosos com és el 
nostre, es pot cultivar ádhuc ais 1.000 metres damunt el 
nivell del mar. Prova d'aquest fet son les oliveres que 
hi ha en el nostre Pirineu, sobre tot en la zona de La 
Seud'Urgell. 

L'olivera és capa? de resistir el fred d'alguns graus 
davall zero, pero si la temperatura davalía deis -\0%\5^ 
C , es pot morir. En gran manera si TosciMació és sob-
tada, car els canvis extrems i rápids son el seu pitjor 
enemic. 

Recordó que en parlar de l'olivera en l'anterior ar-
ticle, diguí que molt de temps de la meva vida em vaig 
dedicar a moldre olives en un molí d'oli. Dones bé, re
cordó com si fos ara mateix les grans gelades que su-
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portaren les nostres comarques Tany 1956. Aqüestes re-
cordades gelades comentaren en un dia molt assenya-
lat, després de fortes plujes. El dia era el 2 de febrer, 
festa de la Mare de Déu del Candeler. El vent era hura-
canat i tan fred que congelava. La temperatura davalía 
fins ais 14° davall zero, i la tempesta dura tot el que res
ta de mes. La inclemencia tempestiva ocasiona un gran 
estrall en les oliveras, que quedaren molt malmeses. 
Amb el temps, tornaren a rebrotar per les soques, pero 
jamai no han tornat a ser el que havien estat. El fred 
fou tan intens que, en el Camp de Tarragona, els resis-
tents i soferts garrofers també restaren ferits de mort. 

He parlat de qui és Tolivera. I per no allargar-me 
massa deixo per a properes ocasions comentar mes 
coses sobre ella. Pero, abans de cloure aquest article, 
voldria dir-vos-en quelcom mes encara, cosa que fa re
ferencia directa a Tencap^alament, en referir-me a LA 
PAU. 

LA PAU, és un deis anhels mes desitjats peí home, 
i en gran manera aquesta PAU dins la térra on un viu. 
Dones bé, moltes vegades volent defensar els drets que 
un suposa que té, indirectamenti d'una forma molts 
cops involuntaria provoquem ruptures dins la convi
vencia ciutadana. He de dir que respecto totalment les 
posicions que cadascú pugui teñir, encara que no esti-
gui d*acord amb alies. Car, el que trobo malamant, son 
els actes de reptament que darrerament s'han produít a 
Catalunya i que ens afecten a tots plegats. Com per 
exemple: El «Manifest deis 2.300», i la «Manifestado 
del dia 24 de juny, en el Camp Non del Barga». En el 
primer; hi veig un manifest de protesta, per la discrimi-
nació que alguns diuen que teñen les persones de cultu-
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ra castellana dins la nostra térra. Tal cosa, pot tothom 
estar ben segur que de cap de les maneres és certa, per
qué la cultura castellana gaudeix d*unes condicions fa
vorables envers la nostra, dins un grau molt superior. I 
de la manifestado en el Camp Nou, he de dir que el cai
re de nacional - separatisme que portava com a fons —i 
no voldria equivocar-me—, tampoc és de cap de les ma
neres la voluntat de la majoria del poblé cátala. 

Per favor, si volem LA PAU, siguem conscients 
delsnostres actes. 

5 de julioi de 1981 



Vtsitant díverses 
empresas d'al imentació, 

durant un viatge 
d'estudi i recerca 

per A Bélgica, 
Alemanya, Franca. 

Holanda, Anglaterra, 
Irainda i Italia. 
L'objectiu fou 

el comprovar les 
normes sanítáries 

existents en 
el Mercat Comú, 

sobre la producctó, 
conservacio. dístríbució 

i comercial i tzació 
deis productes cárnícs. 



36.— L'AIGUA: EL CANAL D'URGELL 

Aquesta setmana que ha acabat de transcórrer, ha 
estat plena de fort contingut d'accions motivades per 
Taigua, sobretot pels problemes que ocasiona la seva 
manca. En el comencament de la setmana es constituí 
la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues, i en les 
darreres noves periodístiques setmanals es parla de l'a-
jornament de resolució del Pantá de Rialb. 

Els que vivim en el Pía d'Urgell, tenim des de l'any 
1862 solucionat el problema de la manca d'aigua, no 
solament per a les nostres necessitats personáis, sino 
també per a les necessitats de les nostres terres de 
cultiu. Podem donar les grácies ais nostres avantpas-
sats, que van construir el Canal amb esfor? i visió de 
futur, el qüal ha permés desenvolupar-iios d'una forma 
considerable. Tanmateix, per a poder viure satisfets 
dins de nosaltres mateixos, voldríem de tot cor que els 
nostres veíns de la Segarra i de les Garrigues trobessin 
la millor solució ais problemes de la tan desitjada 
aigua. En parlar de les nostres comarques limítrofes, 
em poso a regirar els documents de qué disposo del nos-
tre Canal d'Urgell, i entremig de la documentació que 
coMeccioná acuradament el que fou menescal de Mo-
llerussa i gran enamorat de les nostres comaraues, Jo^ 
sep Huguet i Arrufat (oncle - padrí meu, que al cel sia), 
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trobo un llibret del «IV Congreso Nacional de Riegos» 
Desarrollo progresivo de los cultivos en las comarcas 
regadas por el Canal de Urgel y en los posibles regadíos 
en las comarcas limítrofes. Por Carlos Valmaña Fabra. 
Ingeniero de Caminos. Año 1927. Aquest Congrés s'i-
niciá a Barcelona el dia 24 d'abril de 1927, i posa de 
manifest la inquietud en la distribució de les aigües dins 
les nostres comarques, després de portar 64 anys regant 
el Pía d'Urgell i la Ribera del Sió. Els nous objectius 
que proposen son: la construcció del Canal Auxiliar o 
Subcanal en TUrgell i els nous plans de regadius en la 
Segarra i en les Garrigues. D'aquests projectes sola-
ment es porta a terme la construcció del Canal Auxiliar 
de rUrgell, que s'acabá de realitzar Tany 1929. 

Han passat molts anys, des de llavors, restant les 
nostres comarques ve'ínes tan assedegades com abans. 
S'intenta solucionar per tots els mitjans el problema de 
Taigua, sense perjudicar ningú. Pero, com es fa aixó de 

no perjudicar ningú? Els de rUrgell hem tingut i conti-
nuem tenint necessitat d'aigua; car cada vegada tenim 
mes habitants, molta mes ramaderia per a abeurar i 
molta mes térra per a regar. Terra que degut ais avan-
?aments tecnológics s'ha replanat totalment, i ha estat 
aprofitada pam a pam. Aquests darrers anys se segueix 
amb rigor el programa de revestiment del Canal per tal 
de poder augmentar el volum del tou d'aigua. Pero, tot 
i així, tot fa falta. 

En les possibles solucions de l'esmentat IV Con
grés de Tany 1927, es proposa regar part de la Segarra 
amb la construcció d'un canal que sortint de la presa de 
Clua passés per la Figuerosa, Tárrega i Belianes, amb 
una llargária de 48 quilómetres, fins a desaiguar en el 
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Canal d'Urgell, al quilómetre 108, posant en regadiu 
unes 8.000 hectárees. A fi de dur a terme el-projecte de 
portar Taigua a les Garrigues, es proposava connectar 
una séquia en el Canal d'Urgell, al quilómetre 110, en 
el punt anomenat «el Collet» i amb un recorregut de 45 
quilómetres, passant per Castelldans, Alfés, Alcanó i 
Sarroca, fins a desembocar en el riu Segre. Hauria re-
gat unes 6.000 hectárees. Com es pot veure en els estu-
dis, no pogueren ser viables aquests projectes per falta 
de seguretat d*aigua; car, sense fer mes preses, el tou 
d'aigua del riu per a alimentar tants bragals no era pas 
gens segur, i es podia donar el cas, d'haver-se fet reali-
tat aquest projecte, que s'hagués despuUat un sant per 
vestir-ne un altre. 

Amb el temps, jo cree que tot té solució. Cal cer
car-la amb continu'ítat, amb bona voluntat i amb un 
grau elevat de bona fe. Tinguem en compte que per tal 
d'aconseguir la construcció del nostre Canal d'Urgell, 
els nostres avantpassats hagueren dMniciar les gestions 
en temps de Caries 1.1 que en aquell temps pie de guer-
res i revoltes hi hagué tants problemes nacionals que els 
projectes quedaren en purés páranles. Pero no defalli-
ren, i tornaren a la cárrega en temps de Felip II, el qual 
encarregá al seu tresorer, Joan Marti Franquesa, que 
fes un reconeixement detallat del terreny. Tampoc 
aconseguiren gran cosa. Insistiren una altra vegada, en 
temps de Ferran VI, el qual maná fer un tercer projecte 
a Bernat Lana, del Reial Cos d'Enginyers. En aquest 
projecte se situá la presa prop de Tiurana, al peu del 
Mas de l'Abella concebent ja un Canal Auxiliar, amb 
presa tocant a la confluencia deis rius Segre i Noguera 
Palleresa. Tampoc s'aconseguí res de res. I, finalment, 
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en temps de Caries III, s'encarregá Testudi a la Junta 
de Comerg de la Ciutat de Barcelona, que contracta 
Tarquitecte Joan Soler i Fanecas perqué fes l'estudi 
d'ampliació del Canal, per tal de convertir-lo en nave
gable fins a Barcelona. Es realitzaren els estudis, pero 
noves dificultats nascudes per causa de la Revolució 
Francesa, varen paralitz^r-ne la realització. Continua 
mes tard els estudis del projecte Antoni Cellés. 

Per fi arribem a l'any 1847, i una vegada exclosa la 
idea de la vía navegable, es constitueix una empresa a fi 
de realitzar tan grandiosa obra de regadía. L'enginyer 
Pere de Andreu Puigdollers, fou Tencarregat de dur-la 
a terme. Al mateix temps, Geroni Valls organitzá actes 
de propaganda per a establir un conveni entre els re-
gants i Tempresa. Sense arribar a fer-se aquest conveni, 
caduca Tautorització provisional, i se'n concedí una al-
tra a favor de la S.A, Girona Germans, Clavé i Compa-
nyia, la qual traspassá els seus drets a Tactual Societat 
Canal d'Urgell. Les obres foren dirigides per Domingo 
Cardenal, comengant-les sense existir projecte defini-
tiu. Tot i així, foren ven?udes totes les dificultats tant 
técniques com económiques. El cost total del Canal i les 
séquies principáis fou de 30.000.000 de pessetes. La 
llargária és de 145 quilómetres i en surten quatre 
séquies grans en TUrgell i dues en la Ribera del Sió, 
amb desguás en el riu Segre. 

Ara sí; Tany 1862, comentaren a regar-se les terres 
assedegades del Sió i de l'Urgell, fent-se d'aquesta ma
nera realitat aquell somni deis nostres avantpassats, ini-
ciat en temps de Caries I. El nombre d'habitants de la 
nostra comarca ha crescut enormement. El valor de les 
nostres terres ha pujat no solament de rendabilitat, sino 
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també pecuniáriament. El moviment de tránsit intern 
ha crescut en un fort grau multiplicador. Sens dubte, 
podem afirmar que Taigua ens ha portat riquesa en un 
grau molt superior. 

Avui, a mes de les nostres comarques veínes de la 
Segarra i de les Garrigues, encara queden altres comar
ques i grans ciutats mancades d'aquesta vital i desitjada 
aigua. Hem de cercar entre tots la millor solució possi-
ble per a aquest agreujat problema, i cree que a la vista 
deis comentaris periodístics d'aquesta darrera setmana 
referents a la Mancomunitat d*Aigües de les Garrigues i 
al Pantá de Rialb, evidentment ens están marcant la in
quietud que tots portem dins nostre. 

12 dejuliolde 1981 



37.— LA FIRA DE SANT MIQUEL 

Des de l'antiguitat, els Uocs de mercadeig han estat 
d'una importancia vital peí desenvolupament del co
mer? deis pobles, mitjan?ant les relacions humanes i 
l'intercanvi de productes. 

És condició imprescindible per a poder mercade-
jar, el teñir mercaderies. I óbviament per a produir-les, 
és necessari disposar deis mitjans suficients. Per tant, 
nosaltres, els lleidatans hem anat construint amb el 
nostre esfor? constant, els mitjans per tal d*aclimatar i 
adaptar unes terres seques i aspres, ajudats per les 
aigües que davallen generosament del nostre Pirineu, 
havent aconseguit transformar-Íes durant el llarg de 
molts anys i generacions, d'un desert a un paradís, les 
nostres terres. 

Evidentment, la riquesa de les nostres terres ens ve 
del conjunt d*accÍons d*aglutinar Tesfor? amb Tenginy 
huma i amb Taigua deis nostres rius, que canalitzada i 
distribuida correctament per les nostres comarques jun-
tament amb el nostre clima, han anat formant unes 
condicions óptimes per tal d'aconseguir uns fruits veri-
tablement paradisíacs. 

Les nostres comarques baixes de les Garrigues, la 
Noguera, la Segarra, el Segriá i TUrgell, son regades 
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per les aigües que davallen de les nostres altes comar
ques del Pallars Jussá, del Pallars Sobirá, de TAlt Ur-
gell, del Solsonés, i de la Valí d'Aran. Una vegada uti-
litzades i recollides les aigües sobreres en el riu Segre, 
son donades generosament a l'Ebre, per tal d'afavorir a 
les nostres comarques veínes i finalment per a desembo
car en la mar. D'aquesta manera disposem de Tindis-
pensable per a produir bones i apreciades mercaderies, 
grácies a la térra, a Taigua, al sol i a la gent d'empenta i 
treballadora de les nostres terres, encarregades de dur a 
terme l'acció necessária del desenvolupament. 

Recordó molt bé que el meu oncle-padrí —manes-
cal de Mollerussa, ramader i agricultor— gran enamo-
rat de les nostres comarques Ueidatanes, deia que les 
nostres terres han estat sembrades de les mes diverses 
especies durant el Uarg de la nostra historia. En segure-
tat que les persones d'edat avanzada que viuen entre 
nosaltres, son testimoni viu deis canvis i de les ganes de 
prosperar de qué gaudim els Ueidatans. Dones, les nos-
tres terres baixes s'han vist durant un segle plantades 
d'oliveres, d'ametllers i de cepes. Després s'han vist 
sembrades d'alfals, de remolatxa i de cereals. També 
foren les nostres terres diguem sembradas de vaques. 
Ara fa una trentena d'anys ens envaí la febre del pañis 
en arribar les llavors hibrides, essent un deis primers 
cultius d'alta prodúcelo. L'agricultura intensiva, mit-
jan9ant Tutilització de maquinaria moderna, adobs i 
noves técniques, provoca una nova sembrada de gran
jas de les mes diverses ramaderies com a complement. 
Explotacions ramaderes porcines, avícoles, i moltes al-
tres, están escampades pertot arreu, essent avui dia un 
deis productes bruts —económicament parlant— mes 
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considerables. I darrerament hem arribat a la plantado 
de fruiters, aplicant les mes variades i modernes técni-
ques per tal d'aconseguir unes varietats dignes de satis-
fer el mes rigorós paladar gastronómic, per la seva qua-
litat. 

El procés deis cereals i la ramaderia, está totalment 
assplit mitjangant les industries de pinsos compostos, la 
ramaderia, els escorxadors i les plantes d'elaboració 
cárniques. Essent els productes fináis distribuíts a tots 
els mercats espanyols, representant un alt percentatge 
del consum nacional. 

La fruita ha estat el darrer producte en incorporar
se a les produccions del nostre camp, pero segurament 
per ser Túltim ha entrat amb mes for^a i vitalitat que 
cap altre. El seu creixement és tan rápid que no ens 
dona temps d*assimilar les necessitats comercialitzado-
res. Milers de tones son recollides deis nostres arbres 
fruiters escampats arreu de les nostres comarques, utili-
zant milers de metres cúbics de fred peí seu emmagat-
zematge. Es construeixen industries per la seva indus-
trialització a ritme vertiginós, i se cerquen mercats no 
solament nacionals, sino també estrangers per llur co-
mercialització. 

La fruita dones, requereix una organització co
mercial agressiva i una estructura moderna i planifica
da, si volem aconseguir una sortida competitiva i sufi-
cient per tal d'atényer la máxima rendabilitat. Sens 
dubte que la comercialització i la industrialització frui-
tera necessita moltes coses, pero una de les mes impor-
tants i senzilles ja la tenim, una qualitat única. Així, 
dones, hem d'oferir un producte amb «marca», si vo
lem prestigiar-la. 
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La finalitat de la nostra XXVII Fíra Agrícola i Na
cional Fruitera de Sant Miquel, capdavantera de les fi-
res agrarias d*Espanya, és l'exposar el que som i com 
son els nostres productes, mitjanfant aquesta edició tan 
generosa a la que auguro el millor deis futurs. 

20 de setembre de 1981 
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de i'Església de Bellpuig. 

Escut ant ic de Bellpuig. 



38.— L'ENCAPgALAMENT DE 
«LA VEU DE BELLPUIG» 

Els dos graváis de Tencappalament de la part supe
rior d*aquest primer número de «La Veu de Bellpuig», 
suposo que us son ben familiars. Han estat escollits 
després de molt meditar, per part deis coMaboradors 
que intervenim en l'intent d'aconseguir un mitjá d*in-
formació viu i agradable, el qual esperem que sabrem 
oferir-vos. 

L'un, ens mostra la vista inconfusible d'un racó 
molt bellputxenc. La Casa de la Vila, la font de pedra, i 
la magnífica i espaiosa escalinata que ens porta a Tes-
glésia. 

L'altre és I'escut antic de Bellpuig, que després de 
forta polémica fou abolit. Aprofitant aquesta avinente-
sa, «La Veu de Bellpuig» se'n fa custodi. 

Tant la vista de Tesglésia com la de Tescut, han es
tat copiáis de la portada d'un Ilibret de divulgado turís
tica del temps de l'alcalde Magí Sanfeliu i Gassol Tany 
1927, que feren molt encertadament de la nostra vila de 
Bellpuig. Cree que entre nosaltres n'hi ha molts que 
se'n recorden. Si mes no, hem escollit aquesta capgale-
ra com a memoria i tribut ais «TEMPS PASSATS», 
deis quals venim. 

Juliol de 1981 



Una de les entrad es 
a la Vila de BellpuJg, 

allá en els anys 20 
del nostre segle. 



39.— AQUELLS ARBRES ENYORATS 

¿Us recordeu d'aquella ombra espessa i fresquívo-
la, que generosament ens donaven aquells arbres ge-
gantins, tot saludant-nos a les entrades de la nostra 
Vila? Els qui havem traspassat la ratlla deis quaranta, 
segurament que sí. 1, els qui no, amb tota seguretat que 
n'haveu sentit parlar. Ells eren els fidels i custodis per-
manents, aposentáis en una banda i altra de la 
Carretera de TEstació i del Camí de la Font de Sant An
tón!. Ells eren uns arbres vells, de grossos i arrugats 
trenes, impossibles d'abastar per un sol home. El seu 
ramatge, atapeit de grosses falles, es creuava peí da-
munt deis nostres caps, tot formant un are de triomf 
per donar-nos la benvinguda. 

Durant Testiu assolellat, ens deslliuraven deis raígs 
de sol en passar per sota d'ells, tot escoltant la símtóni-
ca orquestra de cigales que interpretava la seva soroUo-
sa meiodia. En arribar a la tardor del dia, la fresca i hú
mida marinada anava ventant el fullatge, sentint-se una 
suau i harmónica remor. I també es podia teñir la sor
presa que algún pardal que s'hi hagués ajocat deixés 
anar algún regal no pas massa olorós. I en arribar la 
matinada, en exir la llum del dia, fines gotes d'aigua 
anaven regant el térra, comen?ant a refrescar el nou 
dia. 
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Avui, d'aquells arbres gegantins, solament en que
den els records o algún gravat pictóric o fotografíe, que 
els immortalitzen. Ells han estat esborrats del damunt 
del sol de casa nostra per l'impuls aclaparador de Tépo-
ca moderna en qué vivim. Han estat tallats els seus 
troncs i descolgades les seves soques. Pero, sens dubte, 
les seves arrels romanen soterradas sota l'asfalt o el for-
migó. 

No podem pas negar que tenim una certa nostalgia 
d'aquell paisatge de fuUatge verd i ombrívol, si el com-
parem amb í'espectacle fred i monóton d'una urbanit-
zació sobre el ciment i Tasfalt de colors grisencs i im-
móbils. Pero estic completament segur que, d'entremig 
d'alguna esquerda, treu al cap a flor de térra algún Uuc 
verd i frese d'aquelles soterrades arrels, tot recordant-
nos els seus TEMPS PASSATS. I potser ens volen dir 
que ells se'n recorden de nosaltres. I que encara están 
disposats a servir-nos altre cop. 

Agosí de 1981 
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40.— L'ESCOLA SANTA CREU, L'ANY 1945 
Us recordeu d'aquesta fotografía? Segurament 

que, molts deis qui la mireu, si. Ella guarda un quelcom 
entranyable i emotiu. Car ens trasllada ais ja llunyans 
anys de la post-guerra, on les tenebres i la miseria enva-
ien la nostra térra amb senyals inequívocs, per causa 
deis nostres errórs humans. 

En contemplar la fotografía —els qui tenim la sort 
de reconéixer-nos—, podem comprovar que és molt re
presentativa, car, dins d'ella, hi estem inserts la majo-
ria deis homes de Bellpuig que avui tenim algún cabell 
blanc, o estem a punt de tenir-ne. 

Continuant peí camí de la llei natural de la vida, 
d'aquells nens i nois de Tany 1945, ara se'n nodreix la 
nostra societat local, regional i nacional, per Uur desen-
volupament. 

Si ens hi fixem una mica mes, podrem observar 
que alguns ja no viuen entre nosaltres, car al llarg del 
temps han anat prenent volada. Uns, per circumstán-
cies diverses están vivint a fora vila, Altres, molt pocs, 
están ja descansant en la seva llar eterna. 

¿Per qué m'ha vingut al pensament posar aquesta 
fotografía del grup que componíem Pescóla «Santa 
Creu» de Mn. Ramón, Tany 1945? 
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En primer lloc, perqué cree d'interés poder reviure 
aquells temps, i comprovar quant que hem canviat en el 
transcórrer deis anys. 

Segonament, perqué considero que en aquesta ac
tual época de Ilibertat, cal pregonar ben fort i ben alt 
que el grup escolar de «Santa Creu» de la post-guerra 
era el máxim exponent de totes les classes socials del 
poblé de Bellpuig, agermanades en una escola de paga-
ment. 

I per últim, perqué cal recordar a alguns membres 
que están en la fotografía que, malgrat que hi havia 
una escola «nacional», escolliren la de pagament, on 
aprengueren part del que saben —culturalment parlant, 
s'entén—. I sembla ser que neguen el pa i la sal a les es
coles privades, tot alegant que el nostre municipi está el 
suficient abastat amb les escoles oficiáis. 

En cloure aquest article, torno altra volta a girar 
els meus uUs envers la fotografía, i tot mirant cara per 
cara uns i altres, vaig recordant aquells TEMPS PAS-
SATS. Evidentment, aquells temps no eren pas massa 
bons. Pero eren pels de la fotografía, els nostres millors 
temps, í en analítzar-los amb perspectiva sens dubte ens 
donen una Uigó de convivencia ciutadana. 

Setembre de 1981 



E) desaparegut «Portal de Lleida» de Bellpuig. 



41.— RECORD ANT ELS VELLS PORTALS 
Quasibé podríem afirmar, amb tota seguretat, que 

en la fotografía que avui posem en el nostre periódic, 
de les persones que hi ha alderredor del nostre vell i en-
derrocat «Portal de Lleida», poques coses en podríem 
dir. I si ens preguntéssim: Quí son? —Quí eren? —Aigú 
se'n recordada? 

Aquell vell i antic record del nostre portal, amb les 
figures deis nostres coterranis avantpassats... Els edifi-
cis que hi ha al seu voltant..., sens dubte que son un 
conjunt que marca una época no pas massa Uunyana, 
pero, sembla com si hagués passat una eternitat. I dic 
una eternitat, perqué pocs son els que es recorden d'a-
quells portáis, on es tancaven les portes per la nit. I 
pocs son —per no dir cap— els que poílen recordar-se 
de les persones que el custodiaren el dia que es fotogra
fía, per llur immortalització. Essent aviat poquíssims 
els qui podrem recordar aquell conjunt de cases ender-
rocades no fa pas gaire, per l'eixamplament de l'entra-
da a la Plaga de Sant Roe (Cal Joan de la Fonda, cal 
Bertrán, cal Quelo, i em sembla que també hi havia una 
tanca de corral, que ja no recordó de qui era). 

Ara, els carrers son mes ampies i les places molt 
mes grans. D'aquells vells portáis solament ens resten 
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uns records ja Ilunyans. Pero com a contrast a Tobertu-
ra deis espais, els nostres cors están molt rnés tancats. I 
estic convengut, que avui, ens fóra molt difícil poder 
fotografiar un grup de persones amb tanta naturalitat 
com els de la vella fotografía. I estic segur, que la majo-
ria de les portes de les nostres llars ja no romanen ober-
tes com líavors, que eren protegides i guardadas pels 
nostres vells portáis, sino que ara romanen closes i cus-
todiades per la fredor electro-mecánica deis guárdies 
automátics. 

Sí, aquells vells i fidels portáis han estat abatiits 
per l'evolució de la nostra época moderna. Els espais 
urbans, son oberts de bat a bat. Recordem, per un mo-
ment, aquells TEMPS PASSATS tot fent una breu re-
flexió. Aquells temps en que els nostres avantpassats 
tancaven les portes deis murs de la nostra Vila, per tal 
de poder descansar segurs després d'un dur día de tre-
ball. I comparem-los per un moment amb els temps 
d'ara, plens de llibertat. No sé perqué, pero, trobarem 
un cert canvi dins del concepte de llibertat, tant en el 
seu ús, com en la mesura del seu abús. 

Ara, ja no n'hi ha de portáis antics, amb grosses 
portes de fusta vella i esquerdada per l'efecte deis calo
rosos raigs del sol i la humitat de la serena de la nit, 
amb roveliades frontisses de ferro forjat que grinyola-
ven en moure-les. Ara, tot és obert, Uiure. Ara, no cal 
protegir res de res. Dones, el món viu dins d'una época 
de civihtzació plena. Plena de Ilibertats, plena de drets 
... Será veritat? No será, que ara els portáis en comptes 
de ser visibles son invisibles? Pero, aixó si, mes forts i 
mésaltsqueabans? 

Octubre de 1981 
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f(lf COL-LECCIÓ IIU URGELL 

TÍTOLS PUBLICATS PER L'AUTOR 

1. «SENTIMENT CÁTALA» 
(Historia de Catalunya) 

2. «LA CATALUNYA DE TOTS» 
(Assaig soclo-polític) 

En preparació: 

3. «DE LA CRISIS AL CAMBIO» 
(Ensayo socio-económico) 



Aquest Ilibre de Josep Font i Huguet, ha estat imprés 

ais tallers gráfics Industrias Gráficas Cuberes, S.A. 

de Mollerusa, d'on ha sortit enllestit el día 

1 de desembre de 1.981 
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