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OPINIO

• N O U DIARI

Massiflcació
a la biblioteca

E

entre 1.100 i 1.500 persones passen cada dia
per la Biblioteca Pública de Girona. La moderna tecnologia que fa possible oferir aquestes xifres tan exactes, però, no p e r m e t que
tots els usuaris puguin utilitzar les instal·lacions amb
un mínim de comoditat. El problema de la massiflcació és un dels més antics de la Biblioteca de Girona i
cada any s'agreuja a causa de l'augment del cens d'estudiants a la ciutat. D'una b a n d a j e s biblioteques dels
instituts i centres universitaris són insuficients per a
les necessitats de consulta bibliogràfica dels estudiants. De l'altra, aquests estudiants es troben que,
quan el seu centre tanca, han d'utilitzar la biblioteca
pública com a local d'estudi, independentment de si
. hi han de consultar llibres o no.
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DIVENDRES

7 DE MAIGDEL1993

La provocació dels
serbis de Bòsnia

E

1 refús que ha fet el Parlament dels serbis de
Bòsnia, del pla de pau Vance-Owen, i l'oferiment, com a contrapartida, de la convocatòria d'un referèndum sobre la qüestió pel cap
de setmana del 15 i 16 de maig, no han fet sinó agreujar la situació als Balcans. La tossuderia d'aquest autoproclamat Parlament, que no fa cas ni del líder dels
serbis bosnians, Radovan Karadzic, ni del president
serbi Slobodan Milosevic, que havien pregat als parlamentaris que acceptessin el pla de pau internacional, pot acabar obligant a fer allò que tothom voldria
evitar, la intervenció militar occidental.
L'oferta del referèndum no és acceptable per als
països occidentals. Aquest referèndum no pot tenir
cap sentit ni cap validesa. Tal c o m recordava ahir el
ministre d'Afers Estrangers espanyol, Javier Solana,
no existeix a la zona ni tan sols un cens actualitzat i
fiable. L'oferta del referèndum ha estat, en definitiva,
una dilació més. Els serbis bosnians, que van estar
reunits durant disset hores, saben que juguen a m b
foc però confien d'una banda que les mesures militars occidentals no es poden posar en marxa de form a immediata i, de l'altra, que els esforços diplomàtics que s'estan fent paral·lelament arribin a oferir-los
algun matís més acceptable que la proposta VanceOwen en la seva forma actual.

La primera funció de la biblioteca pública és la lectura i el préstec de llibres, i és greu que l'usuari que
vol fer-ne ús hi trobi dificultats. En una hora punta,
qualsevol persona pot trobar les darreres adquisicions
del centre en un arxivador informatitzat, però després
s'ha d'esperar llargues estones i fer cues inacabables
Nou Diari és una publicació oberta i plural.
fins que pot accedir a les pàgines del llibre que necesL'opinió de Nou Diari s'expressa únicasita. La informatització permet evitar remenar fitxes
ment a través dels editorials, per la qual
cosa no comparteix necessàriament les aldins d'un calaix, però el centre només disposa d'una
tres opinions, plantejades a través d'articles
fotocopiadora.
o de cartes, que publiqui a les seves pàgines. D'aquestes últimes és responsable úniTots aquests contrasentits no són responsabilitat
cament l'autor.
dels empleats del centre, que prou feina tenen a esTots els estats occidentals han acollit la decisió del
forçar-se constantment per lluitar contra una situació
Parlament reunit a Pale sota un mateix punt de vista:
que se'ls escapa de les mans. Ni tan sols és dels estudecepció i preocupació, encara que es temia que pasdiants que, als ulls de la resta d'usuaris, envaeixen cada dia les minsés el que ha passat. El secretari d'Estat n o r d - a m e r i c à , Warren
ses 230 places de què disposa el local. Primer calen més mitjans i
Christopher, ha continuat els contactes, però la pretesa intervenció
més personal per atendre els usuaris, però el problema de fons tammilitar - q u e sembla que consistiria bàsicament en un bombardeig
bé és la utilització de la Casa de Cultura com un calaix de sastre en
de les posicions que ocupa l'armament pesat serbi i en l'aixecament
què es pot trobar des de cursos d'astrologia a concerts de música de
de l'embargament d'armes als bosnians- no es podrà fer sense que
cambra, passant per les classes universitàries que encara hi subsisl'ONU ho autoritzi i sense que els setze països membres de l'OTAN
teixen. Per a una ciutat c o m Girona, amb una població universitària
es posin d'acord en tots els detalls, alguns d'ells tan importants c o m
que creix a un ritme constant, una biblioteca de 230 cadires és del
què es fa - e s retiren o n o - els soldats d'aquests països incorporats a
tot insuficient. Si es vol solucionar el problema de manera seriosa,
la Forpronu. El fet que el suport incondicional de Rússia a Sèrbia
l'edifici de la Casa de Cultura és prou espaiós per permetre una ams'hagi relativitzat tant després de l'entrevista Clinton-Ieltsin fa que
pliació de les instal·lacions. Només cal que les institucions agafin el
la peça clau que és Rússia en aquest conflicte es vagi posant de mica
toro per les banyes i que es plantegin la situació a fons i amb ganes
en mica en una posició neutral, sinó fins i tot pro occidental. Ara,
-allò que en diuen voluntat política- de posar-hi els mitjans - l e s indoncs, falta veure com es lliga des de Washington el complex entraversions- que facin falta.
mat diplomàtic i fins on pot arribar la provocació dels serbis.
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A PREU FET

RAFAEL VALLBONA

LLUÍS FREIXAS

Església a la deriva

S

i amb el seu ingrés al PSC Albert Boadella pretenia realitzar una acció benèfica d'aquelles
que fan guanyar el cel a mig termini, li hauria
resultat més rendible fer-se capellà, que tal
com està l'Església catalana necessita que la il·luminin
amb la clarividència amb què sol fer-ho aquest popular personatge.
Però no ho ha fet, i l'estira i arronsa entre els teòlegs
de la facultat i els bisbes pot acabar com Teledeum, tot
i que Ricard Maria Carles, en un moment d'inspiració
beatifica, hagi perdonat la vida als professors, segons
ell, dissidents. Però dissidents de què? L'únic que han
fet els teòlegs ha estat dir en veu alta dues coses: que
ells, com la resta del món, s'estiren els cabells només
de pensar que el Nou Catecisme legitima la pena de
mort, i que la dona ha d'accedir al sacerdoci com a
conduir autobusos.
Davant d'aquestes evidències que qualsevol ésser
humà, sigui quina sigui la seva condició, pot subscriure: qui és el dissident? Els teòlegs o el bisbat català i,
per extensió, l'Església catòlica? L'Església catalana va
a la deriva des de fa temps, i l'enganxada entre el bisbat i els professors de la Facultat de Teologia només és
un exemple matusser de tot el que passa. La religiositat del nostre país baixa com la borsa perquè la societat catalana no se sent ni tan sols pròxima al discurs de
la seva Església. És una simple qüestió de desinterès
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L'Església catalana va a la
deriva, i l'enganxada amb els
teòlegs n'és un exemple
mutu, perquè a l'Església catalana tampoc no li preocupa gaire la societat a la qual ha de servir.
Els professors de la Facultat de Teologia i alguns especialistes, tant religiosos com seglars, fa temps que
adverteixen d'aquesta situació. L'arquebisbat de Carles no ha contribuït a solucionar el problema, ben al
contrari, l'està agreujant fins a l'enfrontament amb els
teòlegs que coneixen el món que trepitgen. Més enllà
del problema puntual d'aquesta picabaralla, l'Església
catalana s'ha posat una mica més d'esquena a la societat. La intransigència que demostra el bisbat català
xoca violentament amb el consens i el diàleg que sovint reclamen de la societat o de l'Administració. Ara
els teòlegs hauran de callar si no volen que el bisbe els
sancioni, i s'haurà acabat el problema per l'article 26.
Amb aquest fariseisme tan descarat, ¿pretenen que els
pobres pecadors seguim el seu magisteri amb ulls
clucs? Al pas que van es quedaran sense clientela: perquè, per naufragar, ja anem servits amb les nostres
pròpies misèries.

Repetir-se

S

ortiu a fer un t o m b : notareu l'olor
d'eleccions a tots els carrers de totes
les ciutats. Les terrasses dels bars de
les rambles fan olor d'eleccions. Les
pastisseries fan olor d'eleccions. Els mercats
fan olor d'eleccions. D'aquí al 6 de juny tindrem molts dies per enyorar els perfums més
quotidians, del fum del tabac, dels croissants,
del cafè amb llet del matí.
I mentrestant els grans de la política envairan la intimitat dels nostres carrers: l'Aleix, en
Raimon, en Miquel, l'Àngel, en Rafel, tots han
vingut en pocs dies. Tots pujaran o recuperaran l'escó que han perdut, o aconseguiran
donar un altre tremp a la política que el país
necessita. Està bé això. Nosaltres volem el millor pel país i ens agrada tenir polítics preocupats pel nostre futur. Però - e s podria escriure
aquest fullet cada pre-campanya- és curiós
que vinguin quan ho fan. Sempre claven la
data. A un mes de les eleccions, l'allau de
consellers o de ministres és inevitable. Quantes obres s'han inaugurat en aquest país un
any abans o després d'entrar en servei per
motius sempre sospitosos?
Potser el poeta tenia raó: el món no avança,
només gira.

