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Milers de persones donen el
darrer adeu a Johan Cruyff
en una sala de condolences
habilitada expressament al
Camp Nou.

10
anys

20
anys

Artur Mas diu que donarà
suport al referèndum si ERC el
planteja al Parlament. El líder
de CiU respon al desafiament
d’Esquerra.

L’Audiencia Nacional decideix
imposar a Mario Conde la presó
condicional, eludible amb una
fiança de 2.000 milions de
pessetes.

Comiat al mestre Mas ho accepta Mario CondeTal dia
com
avui fa...

ran notícia! Ma-
riano Rajoy es

tornarà a deixar caure
demà per Catalunya i
prometrà –un altre
cop– solucionar els

problemes que ens preocupen, als ca-
talans. Els problemes autèntics, no
aquests que s’han inventat una colla
de sinistres entabanadors emparant-
se en les escoles i TV3. No com la tele-
visió única i las escuelas nacionales de
l’època de Franco que, pel que es veu,
no només no adoctrinaven, sinó que
preparaven bons constitucionalistes.

Per on anava? Ah, sí. Les promeses
de Rajoy. Seriosament, tot el gènere
avariat que ens vendrà el gran líder es-
panyol, els vindrà de nou? Quantes ve-
gades han promès des de Madrid co-
ses que després no s’han fet amb les
més variades excuses? Que si la crisi.
Que si això ho van prometre els altres;
és a dir, els que ara són a l’oposició.
Que si ara hi ha altres prioritats. Que si
la igualtat de tots els espanyols. Els so-
na la cançó del ciri trencat?

El govern espanyol és l’únic que pot

prometre unes obres any rere any i
que cada vegada sembli que és la pri-
mera que les promet. Encara més: és
l’únic govern capaç de presentar en els
seus discursos com a feina feta alguna
que ni tan sols està treta a concurs. I
així, quan es comptabilitzen les obres
pressupostades com si ja estiguessin a
punt de tallar la cinta, sempre resulta
que Catalunya és el territori més afa-
vorit, protegit i mimat de l’Estat.

La qual cosa porta la gent que es
creu aquest discurs a pensar que, en
efecte, els catalans ens queixem per
vici. Que ens creiem millors que ningú i
que som insaciables. Quan l’única cosa
certa és que si el govern espanyol
complís tot el que promet –i no només
amb les obres, sinó també amb les
sentències del Tribunal Constitucional
contra l’Estat que Rajoy i els seus igno-
ren, també amb els més variats pre-
textos– les coses a Catalunya serien
molt diferents. I tant que ho serien. Així
que si el PP i els seus volen trobar els
culpables de la desafecció, que els
busquin menys a les escoles i als mit-
jans de comunicació i més a casa seva.
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Promeses,
promeses...

El govern espanyol és l’únic
que pot prometre unes obres
any rere any i que cada cop
sembli que és la primera
vegada que les promet

l pròxim 8 d’abril, al Casino
L’Aliança del Poblenou, Òmnium
Cultural fa l’acte de cloenda de la

campanya Lluites compartides, que,
en contacte amb les seves delegacions,
ha realitzat els darrers sis mesos, per
fer conèixer als més joves, i recordar-
ho als més grans, aquelles accions so-
cials, culturals i polítiques que diverses
generacions, des dels anys 50 als 70,
van protagonitzar per vèncer el fran-
quisme i conquerir les llibertats demo-
cràtiques i la justícia social. Unes llui-
tes, llargues, primer minoritàries, des-
prés més àmplies i compartides, que
confluïren el 1971 en l’Assemblea de
Catalunya, com a expressió unitària de
la voluntat popular, i ja més àmplia-
ment i públicament, el 1976-77, en el
Congrés de Cultura Catalana.

ERA MOLT NECESSARI que una entitat com
Òmnium –amb més de 50 anys d’existèn-
cia, els primers dels quals molt marcats
per la procedència de l’alta burgesia dels
seus fundadors, i darrerament per la se-
va pionera implicació en el procés sobira-
nista– tingués la iniciativa de recollir, do-

E cumentar i difondre aquestes lluites
compartides (veïnals, obreres, estudian-
tils, pageses, de resistència política, cul-
tural, lingüística i religiosa, però també
en defensa del medi ambient –ecològi-
ques i antinuclears– i del pacifisme i la
no-violència, de la història local i de les
identitats comarcals i dels sectors pro-
fessionals diversos), totes les quals van
conformar la temperatura política anti-
franquista d’aquells anys.

LA PRESENTACIÓ PÚBLICA d’aquesta cam-
panya va celebrar-se, el 5 de novembre
del 2016, a la Universitat de Barcelona,
on es van posar a debat el passat i present
de lluites socials que s’arrosseguen i
s’agreugen amb els anys: els refugiats,
l’habitatge, els presos polítics, el dret a la
cultura, la lluita per la pau, la integració
dels discapacitats, les migracions, el ra-
cisme, la llibertat d’expressió, la llengua,
les injustícies al món, les lluites antifran-
quistes i ecologistes (nuclears, Ebre,
etc.), amb un debat final sobre drets so-
cials i drets nacionals. Cada delegació
d’Òmnium ha tingut encomanada la res-
ponsabilitat de difondre el sentit unitari

d’aquesta campanya i aprofundir en les
lluites compartides, locals o comarcals,
que més van marcar els distints territo-
ris. Així, des de les Terres de l’Ebre, no po-
dem oblidar tot el que va significar el mo-
viment de sacerdots de la diòcesi de Tor-
tosa, els quals, emparant-se en el concili
Vaticà II (1958-1963) i abans amb
l’HOAC (Acció Catòlica Obrera, des del
1946), van impulsar el que en el futur se-
ria el moviment antinuclear a la Ribera,
el moviment antitransvasament i el mo-
viment pagès (amb Unió de Pagesos).

AQUESTS TRES MOVIMENTS, imprescindi-
bles en la defensa d’unes comarques
(Terra Alta, Ribera, Baix Ebre i Montsià)
martiritzades durant la guerra, abando-
nades en la postguerra i explotades al ser-
vei dels grans centres urbans durant els
anys 70, mereixen, tant com tots els al-
tres, el nostre reconeixement, perquè les
seves reclamacions no s’han acabat. I si
van saber, amb gran sacrifici, lluitar en
temps franquistes, no menys heroics van
ser els seus combats quan el nou règim
democràtic, en comptes d’oblidar-los, els
hauria d’haver ajudat.

Xavier Garcia Pujades. Periodista i escriptor

‘Lluites compartides’
Tribuna

Qui són els
colpistes
b A l’unionisme se l’hauria de
portar a l’escola per aprendre
un parell de coses bàsiques.
Primer, la Constitució espa-
nyola no respecta un dret hu-
mà fonamental, l’autodeter-
minació dels pobles. Per tant,
el que és il·legal des del punt
de vista del dret internacional
és la mateixa Constitució. La
clàusula de la indivisibilidad
d’Espanya va ser escrita per
impedir que Catalunya esde-
vingués mai un país lliure. Per
tant, l’obligació dels catalans
que ens estimem la nostra pà-
tria és saltar-nos la llei espa-
nyola per poder construir una
República de ciutadans lliures.
Les revolucions es fan així i
nosaltres, tots, ho segellarem
anant a votar en referèndum.
Si guanya el sí, la transició
s’haurà completat i la monar-
quia passarà a ser ja un pro-
blema de l’estat veí, sentint-ho
molt i desitjant als espanyols

bona sort. Segon, l’unionisme
acusa l’independentisme de
voler fer un cop d’estat quan
els únics cops d’estat a Espa-
nya (Felip V de Borbó, Miguel
Primo de Rivera, Francisco
Franco) els han portat a terme
sanguinaris dictadors contra-
venint l’ordre democràtic,
massacrant la població civil,
imposant la llei per la força de
les armes i vomitant el seu odi
contra les aspiracions nacio-
nals dels catalans. Un movi-
ment pacífic amb profundes
conviccions democràtiques i
que l’únic que anhela és cons-
truir un país per a tots no pot
ser acusat de “colpista”. El cop
d’estat vindrà si vostès, se-
nyors garants de la unitat
d’Espanya, decreten l’estat
d’excepció, ens envien la Le-
gión o El Ejército per esclafar
urnes, ocupen la Generalitat o
empresonen els nostres re-
presentants polítics. Tornin a
fer-ho per enèsima vegada.
SALVI PARDÀS
Barcelona

Les conclusions
de la comissió

b Les conclusions de la comis-
sió parlamentària de mesures
contra la corrupció han com-
portat un any de feina (no és
broma) i no són de compli-
ment obligatori (tampoc és
broma). Ni foren bromes el que
no fa gaire digueren dos ho-
mes, amb poca vergonya, enri-
quits per la feina bruta feta en
el si d’una Entitat insigne que,
per ser-ho tant, quedà pel da-
munt de tanta merda per ells
generada; ni deuen ser bromes
el que han dit tants i tants in-
culpats en afers de corrupció i
enriquiments lligats amb la po-
lítica, amb els polítics i amb els
descontrolats sistemes d’ob-
tenció de fons per fer luxoses
campanyes electorals. Aquest
indigne comportament podem
atribuir-lo a la condició huma-
na i deixar de fer l’esforç per re-
generar lleis i normes que de
manera iniqua s’han estat re-

petidament manipulant. Pot-
ser s’hi deuen haver divertit els
qui burxaven a on pogués sor-
tir més merda, i els implicats
transvasant aquesta merda, i
els entesos tertulians decla-
mant una anàlisi objectiva que
els naixia de la seva subjectivi-
tat més pregona. Ara, quan en
aquest sector polític l’honrade-
sa pública sembla desapare-
guda, tothom s’espolsa culpes
o en reclama virtuts. Qui no sa-
bia que els partits polítics es fi-
nançaven de mala manera?
Quantes vegades no havia es-
tat denunciat? A què ve, ara,
fer tants escarafalls i fer l’ofès?
Tan avall han arribat tots que
només busquen destapar
unes misèries per dissimular
les pròpies? Deu ser condició
humana. Però, gràcies al poble,
el poble encara escull els seus
representants i només se’ls
demana que facin honor a
aquesta preuada penyora. Ar-
regleu-ho!
MIQUEL OLAYA GALCERAN
Barcelona
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