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BÚSTIA
E N els moments de gran apassionaments po™ litics és molt difícil establir unes regles de
joc en les quals el diàleg entre els diferents
grups sigui possible. I ja no parlo de grups
completament antagònics, sinó dels que poden
tenir, entre ells, algunes coincidències més o
menys bàsiques. Tot això passa, gairebé sempre, quan se surt d'un període llarg de dictadura.
I ningú no pot deixar de reconèixer que la
nostra última, encara no del tot superada, ni
molt menys, ha estat tan llarga que ha destruït
tota una generació de possibles dirigents polítics
i ha deixat el poble, en general, sense cap experiència política viscuda si no és una de negativa
que els donava la mateixa dictadura. També tots
plegats estem, fora dels més vells, sense cap
referència viscuda respecte als fonaments ideològics normals en tota societat que més o menys
es pot considerar democràtica.
Llavors es pot considerar normal que ara
es produeixin moltes nostàlgies, moltes confusions ideològiques i interminables discussions
sobre programes polítics. I que tot això es manifesti a base d'una excessiva presència pública
de grups i grupets que cerquen encara amb afany
precisions ideològiques en lloc de cercar ja precisions i realitzacions tàctiques.
Es clar que tot això s'ha d'aclarir, i és d'esperar que s'aclarirà, però, mentrestant, es perd
un temps i unes energies que a hores d'ara són
essencials de cara als objectius polítics immediats. Tothom porta moltes impaciències acumulades i aquestes es manifesten amb intemperàncies i algunes intransigències temperamentals
Que, en el fons, no es voldrien tenir. Tothom
té la pell molt prima i sensible, i es volen adhesions incondicionals, i no s'admeten simples indiferències als propis programes. Es manté la

tendència a creure que es té la raó absoluta, o
l'única fórmula vàlida per a salvar i ordenar
el país. Llavors, és natural, es considera com
una traïció política tota crítica o tota objecció,
per molt bona voluntat que s'hi posi en formular-la.
Les dictadures deixen, és prou comprovat, als
seus oponents, tendències anímiques, o una simple mentalitat, que es manifesten també a base
d'intransigències. Es una herència que tots tenim,
uns més que els altres, i que cal evitar si en
veritat volem establir una societat en la qual
tots volguem conviure.
Escric en uns termes una mica abstractes
per no entrar en un terreny més concret en el
qual hauria de dir els noms, les situacions i els
llocs on aquestes intransigències es manifesten
i que protagonitzen homes o grups polítics que
pretenen, o ja es creuen, dirigents de la nostra'
futura democràcia.
Hem sofert uns dogmatismes polítics, durant
molts anys, que comportaven, a més, unes repressions, unes humiliacions i uns sofriments
morals i materials per als qui no els acceptaven.
I, la veritat, es molt difícil sortir-ne, car tendeixen, ara, per simple contagi, a produir altres
dogmes dintre dels mateixos grups que es pretenen democràtics. I això seria la pitjor cosa
que ens podria passar. Seria, almenys, mantenir
un estil d'acció política que estaria renyit amb
tota autèntica concepció de la democràcia.
Car si, de veritat, volem entrar i protagonitzar una autèntica democi-àcia, tots plegats
hem d'aprendre a tenir un nou estil d'acció
política. Un nou estil que la dictadura, com es
lògic en ella, no ha fet res perquè es produís
o perquè es pogués simplement concebre. Ben al
contrari, com totes les dictadures, per tal de

romandre, ha produït en els ciutadans una mentalitat d'enfrontaments perpetus i ha mantingut
un llenguatge de guerra per tenir oposats els
ciutadans, els uns contra els altres, o almenys
per crear-los una por als diàlegs polítics, com
si un diàleg fos un acte de violència.
I un diàleg, un simple parlem-ne de les coses
públiques i privades, és precisament tot el contrari d'un acte de violència. Asseure's en una
mateixa taula per a parlar fraccions ideològicament oposades, en si mateix és un acte, un
primer acte, demostratiu del fet que s'admet,
en principi, la possibilitat que la nostra raó no és
absoluta. En qui no sigui veritablement demòcrata, també, pot significar que no es té prou
confiança en les pròpies forces per a imposar
el seu criteri. Si es així, en algun grup, és que
no és un veritable demòcrata.
I és que cal una gran modèstia per a ésser
demòcrata. Modèstia i una bona dosi de sentit
del ridícul. I una gran capacitat d'autocrítica.
Només així es pot sortir a la vida pública a
mantenir-hi un diàleg. I tot això encara no ho
veig prou clar en molts dels grups que ara en
aquesta tolerància política es manifesten. No
tenim encara tots plegats l'estil polític nou que
les circumstàncies futures, si ens són favorables,,
hauran d'establir.
Observo demòcrates, almenys s'ho diuen i ho
professen, que no se saluden, o s'ignoren, i inunden de silencis els qui no són del seu propi
grup. I tot plegat perquè es produeixen crítiques
o simplement es presenten objeccions. Crítiques i
objeccions que es fan a coses que es voldrien
més perfectes i més triomfants. En veritat, no
ens serà fàcil arribar a assolir l'estil que requereix una bona i autèntica democràcia,

TOROS
Joc crec sincerament que els
diaris catalans d'abans feien molt
bé de seguir la línia d'ignorar els
toros, i amb tota franquesa vull
dir que no trobo bé ni natural
que A V U I hagi trencat aquell
costum, ja que a mi, i estic segur que igual els passa a la majoria de lectors d'AVUI, no ens
interessen els Toros i, per tant,
és del tot malaguanyat l'espai
que els dediqueu. Naturalment
que em podria allargar amb altres consideracions en contra de
la festa del Toros, però em sembla que entre nosaltres ja n'hi ha
prou en fer valer la nostra catalanitat.
L L U Í S BONET I PUNSODA
(Barcelona)
VALUOSA

SIGNIFICACIÓ

L'aparició d'AVUI i la tasca
transcendental q u e li pertoca
acomplir són de valuosa significació per a Catalunya i, per tant,
hauran de contribuir a l'avenir
de les Espanyes.
MANUEL ANDÚJAR
(Madrid)

MANUEL CRUELLS

EL QUE C A L A V A L È N C I A

Sobre el centralisme de Barcelona
|JEM llegit aquests dies que un ajuntament català el nom del qual ja no
recordem, i felçiment —perquè tant se val que sigui un com que sigui
un altre, l'important és només que el fet hagi ocurregut— s'ha manifestat contrari a la recuperació d'un Estatut d'Autonomia. El motiu s'ha
fet públic: la temença de l'exercici d'una posició jentrflista per part de
Barcelona.
La cosa —deixant de banda allò que representi de manca d'un ferm
sentiment català i també de solidaritat amb tants .i e!tres ajuntaments
que van mostrant-s'hi favorables, té quelcom de sun«.'olista— per dir-ho
amb aquest adjectiu que es va estenent a la qualificació de tantes coses
que surten de la lògica estricta. Perquè, suposant que tal temença tingués un fonament irreductiblement cert, hom podria :írïbuir-li un sentit
Si tal temor el sentia algú que estès fruint d'un: àmplia llibertat en
la seva capacitat de decisió; però que prengui decisions de tal mena, per
la d'un centralisme hipotètic, justament ei qui està sofrint un crònic centralisme real, hem de repetir que només podem enter.riie-ho considerantho un poema surrealista més.

aquestes celebracions. L'àpat és el colofó de l'Assemblea i uns quants
parlaments més o menys improvisats són el colofó de l'àpat.
En un d'aquests parlaments, algú presentà la queixa de la manca de
preocupació dels barcelonins pels problemes de la gent de les comarques. I Antoni Bergós, president llavors del Centre Lleidatà, Centre que
tots considerem com una bella mostra d'activitat i concurrència, manifestà com, de la quantitat ingent de lleidatatns que resideixen a Barcelona, només una petita quantitat estan inscrits al Centre (tinc por d'esmentar xifres que em vénen a la memòria, però recordo bé que la proporció entre una cosa i l'altra no sobrepassava el 10%) i eren una
quantitat molt més petita els qui realment hi concorrien i els qui empreníem alguna activitat de signe lleidatà. "Moltes coses a favor de
Lleida tindríem", concloïa, "només que els lleidatans fessin «ls passos
necessaris. I si ells no els fans, com poden queixar-se que no els facin
per a ells els barcelonins?". Però més interessant encara fou aquesta
observació: que la iniciativa, l'impuls per transformar Lleida d'una província agrícolament pobra en una província agrícol.unent ben rica, qui
el donà fou un barceloní des d'una Institució d'àmbit general català:
Prat de la Riba, que com a President de la Mancomunitat de Catalunya
envià els perits de l'Extensió de Coneixement Agraris de l'Escola del
Treball, que des de la Mancomunitat havia creat, a convèncer un per un
els pagesos de Lleida perquè deixessin de plantar alfals, planta de rendiment pobre, i plantessin pereres, pomeres o altres arbres fruiters, segons la conveniència- de la naturalesa del terreny, cosa que els proporcionaria un rendiment una colla de vegades superior.

Allò que el poble valencià necessita, a més d'uns Ajuntaments
democràtics, és una forta iniciativa privada d'ací, de València, a
nivell de tot el que porta cultura (pensant que la cultura duu
moltes coses darrera), la situació en què ens trobem no és la
millor, és clar, puix la burgesia
d'ací, encara que sembla que està despertant-se, no ho ha fet del
tot. Una informació exacta i vèrtadera de tots els problemes de
les nostres terres valencianes i
de la comunitat cultural catalana, que va ja a un nivell assequible al poble, solucionaria molts
problemes que són d'una imperiosa solució.
G. D O M I N G O
(València)
A U T O P I S T A DE G A R R A F

Però aquest argument també té la seva contrapartida, i a propòsit
d'això'jo voldria explicar una anècdota.

Un fet que com a exemple serà bo que tinguin present els qui recelen
d'una institució general per a Catalunya, així com també els qui el dia
de demà regeixin aqueixa institució. Aquella, per a esvair recels; aquests,
perquè la seva actuació no pugui confirmar-los.

Sobre l'autopista de Garraf hi
ha la possibilitat d adaptar-hi una
idea que s'aplica a Suïssa i altres països i que hagués pogut
ésser la comunicació sota el canal de la Mancha: els trens per
a automòbils.
Un xic per sota de l'actual carretera, hi ha la línia de la RENFE. Afegiríem dues terminals a
Castelldefels i a Sitges, i posaríem en servei dos o tres trens
de plataformes que fessin viatges
freqüents, reforçats els dies de
més afluència. Lògicament, caldria un estudi de profunditat de
les necessitats i tràfecs.

Fou en una de les Assembles d'Estudiosos Interromarcals, farà uns
dotze anys, a Tortosa i en l'àpat de germanor amb què solen acabar-se

MIQUEL A R I M A N Y

JOAN M. G R U A L V O
(Barcelona)

Cal. això sí, tenir en compte que aquesta temença, a aquells que de
fa anys ens ha plagut i hem trobat just de tenir contacte amb gent de
les nostres comarques i de conèixer les nostres comarques sobre el propi
terreny, ens ha estat manifestada molts cops. Ara, afortunadament, la
gent que ens l'ha manifestada no s'ha deixat dur, com en el cas esmentat, a una posició negativa; és un risc que saben afrontar sotmetent-lo
a l'interès superior de tots pel règim autonòmic. I un risc que si ells
s'atreveixen a córrer, correspon també als futurs governants barcelonins
de Catalunya de fer tot allò que calgui perquè romangui en risc només,
sense prendre figura de realitat

NUNEZ DE ARCE

Sant Jordi pre-democràtic
El Sant Jordi d enguany ha culml'escalada de significació encetada en anys anteriors i accelerada
Pels esdeveniments que hi ha hagut
país aquests cinc mesos darrers.
Han sortit i s'han venut més llibres
<Jue mai, d'una producció cada cop
raés qualifica Hó, inserida plenament
e n la direcció dt la política de recuperació demrciàtica i catalana.
Pos retrats de Francesc Macià
1 de Lluís Companys, els presidents
successius de la Generalitat, instaur ada ara fa qu^ranta-cinc anys, comercialitzats en pòsters per una editorial, presidien els llibres de nombroses parades al carrer.
'Diario de Barcelona" sorprenia
~Urs lectors amb la foto de Josep
Tarradellas a !n portada, tot anunciant la llarga entrevista en dues
etapes de Manuel Miliàn i Mestre,
«ome clau del nucli fraguista de Catalunya i conseller delegat del diari
senyor S&ntacreu, ha realitzat
President ue la Generalitat a l'exi-

li. Tota una sorpresa i un enigma
polític.
El gran protagonista periodístic
de la diada ha estat, però, l'aparicio de l ' " A v u i " el primer diari en
català al cap de trenta-set anys i
vuitanta-set dies rle buit de premsa
diària en catala. Malgrat els 123.006
exemplars tirats s'ha fet curt i molta gent es trobà sense poder comprar aquest primer número històric
que fou saludat de matinada per alguns centenars de persones que esperaven la seva sortida davant dels
tallers al carrer Roger de Llúria,
entre les quals no hi mancava un
altre protagonista el company Josep Maria Huerta i Claveria que ha
interromput les seves vacances de
recuperació de la llibertat per presentar els primers volums de "Tots
els barris de Barcelona", realitzat
en col·laboracio amb Jaume Fabre,
un dels llibres més venuts i més
signats.
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La significació política de la dia-

da, concretaua en nombrosos actes
per tot arreu, així com la temàtica
dels llibres més venuts, era subratllada per ia crida del Consell de
Forces Polítiques a l'afirmació democràtica i nacional que tingué com
a resposta una concentració multitudinària que els diaris amb prou
feines han pogut avaluar numèricament a la plaça de Sant Jaume on
al llarg d'una hora es cridà "llibertat amnistia i estatut d'autonomia"
i 1s dimissió ce Viola. El final violent amb la d i s r « s i ó de la manifestació per part de la policia, fent ús
dels mitjans artidisturbis, tingué
una forta repercussió ciutadana i
comportà, a més, el final sobtat i
esgavellat de l'Ectivitat de les parades de llibres. Durant un parell
d'hores tota ls zona més cèntrica
de Barcelona r<-stà afectada per les
una gran manifestació catalanista,
conseqüències gens agradables de
l'actuació de la policia per evitar
encara que coincident amb una altra
d'obrers del metall en vaga.

que de fet l'única anomalia que tenia era de no ser autoritzada.
L'endemà, eis fets del vespre de
Sant Jordi eien comparats amb els
de les manifestacions dels dies 1 i
8 de febrer. La qüestió del dret a
manifestar-se toms a ser en el primer pla de l'actualitat política, sobretot perque per aquest cap de setmana següent de l'I de maig les organitzacions sindicals d'oposició han
presentat nombroses sol·licituds de
manifestació. Si el discurs d'Arias
Navarro, que a l'hora d'escriure
aquestes notes encara no és conegut, no aporta novetats reformadores s'accentuarà la sensació de culde-sac polític, especialment a Catalunya on aquesta diada de Sant
Jordi ha tingui a més un fort contingut d'afirmació nacional massiva
i irrenunciable, q j e exigeix amb urgència fórmules d'Institucionalització
(Jaume

420/1-5-76)

Guiilamet,

"Presència'

El novembre del 1881, en Nünez de Arce va fer el discurs inaugural del curs acadèmic de
l'Ateneu de Madrid, on va vertir
un conjunt de grolleries, insults i
conceptes inadmissibles, que feren que Mané i Flaquer, des del
"Diari de Barcelona", li contestes
en una sèrie d'articles punt per
punt totes les grolleries que ens
digué. Aquests articles de Mané
i Flaquer fosen reunits posteriorment « i un llibre, del qual hi ha
un exemplar a l'Institut Municipal d'Història, carrer de Santa
Llúcia.
N o és una vergonya que a una
persona, que llença contra Catalunya les pitjors grolleries i insults, se li hagi donat el nom
d'una plaça de Barcelona?
JOAN M A R T I ARTIGAS
(Barcelona)

Per ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser breus. Si la seva extensió és
excesiva, podran ésser reduïdes
per la Redacció.

