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L'escalada d'Israel
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Que l'aviació israeliana va desencadenar ahir contra el sud del Líban,
i trencant una treva signada fa nou
mesos amb l'Organització per a l'Alliberament
de Palestina, va tenir lloc el mateix dia en què
el Parlament jueu decidia de cedir definitivament a Egipte el Sinaí que, segons els acords
de Camp David, li ha de ser tornat diumenge
que ve.
Mentre aquesta part dels acords sembla que
està a punt d'esdevenir una realitat, el compromís de tirar endavant unes negociacions que
menin a l'establiment d'una autonomia palestina als territoris àrabs ocupats per Israel, la Cisjordània i Gaza, també pactat a Camp David,
s e m b l a c a d a dia de m é s i m p r o b a b l e
acompliment.
Cal esmentar la coincidència dels dos actes
realitzats ahir per Israel, perquè demostren la
disposició dels dirigents jueus a fer anar els
acords de Camp David, signats amb Egipte i
els Estats Units el 1979, per allà on els interessi.
Mentre Egipte es comprometia ahir a respectar en el futur els acords de Camp David i a
donar suport a l'autonomia palestina davant el

Parlament israelià, Jerusalem portava a terme
la seva acció de càstig contra els palestins del
Líban, acció que allunyava encara més les possibilitats de reconeixement mutu amb els palestins, perquè va dirigida contra les seves aspiracions més legítimes, l'acompliment de les
quals portaria, en definitiva, la pau. .
En la situació actual, però, ja tothom està
segur que el d'ahir és el darrer compromís d'Egipte i només una estratègia per a poder acabar
amb èxit el procés de recuperació del Sinaí.
Després de diumenge, és probable que el president egipci Mubàrak es dediqui més a recuperar l'amistat del món àrab, perduda a l'època
de Sadat, que a acontentar Israel.
La posició dels egipcis és ben compresa
arreu del món, perquè mentre Israel continua
en la seva política agressiva envers el m ó n àrab
—sempre justificada per les necessitats de defensa de l'Estat jueu—, anul·la al mateix temps
les possibilitats que els acords de Camp David
sobre l'autonomia palestina es facin realitat.
La política de colonització del govern Begín
des del 1977 en els territoris ocupats, la declaració de Jerusalem com a capital de l'Estat

jueu, l'annexió del Golan, la violenta repressió
de les activitats i manifestacions palestines a
Gaza i Cisjordània aquests darrers mesos, els
atacs al Líban, com el d'ahir, mostren que
Israel es prepara m é s per a l'annexió que per a
l'autonomia.
La política dels dirigents d'Israel envers els
àrabs que viuen dins de les seves fronteres actuals ha fet augmentar la seva resistència, la
seva capacitat d'organització i les simpaties per
la seva causa.
Davant aquesta situació, el govern d'Israel
ha decidit de prosseguir la seva política amb
una guerra psicològica que desmoralitzi els palestins i els obligui a acceptar
finalment
l'annexió.
La política de repressió, de creació de tensions amb atemptats i morts aparentment inútils,
el clima de por als territoris de Gaza i Cisjordània, van acompanyats de la creació de tensions
i pors al Líban, on aquests darrers temps han
estat tement atacs que mai no han arribat quan
s'esperaven i sí quan, passada la psicosi dels refugiats palestins i els ciutadans libanesos,
tothom estava més desprevingut.

Pacte socialper a la crisi
Ç ituació sòcio-econòmica del país.
O Des de fa anys el país viu, d'una
manera crònica, una gravíssima crisi
econòmica. La seva gravetat rau especialment en la llarga duració i en les conseqüències socials que comporta, en
aquestes circumstàncies són poques les
empreses que inverteixen i sense inversió no pot haver-hi reactivació. La gran
majoria d'empreses es descapitalitza a
poc a poc i les instal·lacions s'envelleixen sense que siguin prou amortitzades. Els empresaris no veuen gens clar
quin és el futur del país, perquè a la
crisi econòmica s'afegeix una crisi política que fa que la democràcia no acabi
de consolidar-se.
Mentrestant l'atur va en augment i
envaeix el nostre ppble amb tota mena
de conseqüències. Es un factor desestabilitzador de la societat perquè incideix
sobre la subsistència dels ciutadans i
frustra l'entusiasme dels joves en els
seus primers anys de treball, que són
els més decisius per al desenvolupa-
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ment de llur maduresa humana.
Què cal fer per pal·liar la crisi La política monetarista que ha aplicat el
govern espanyol aquest últims anys no
ha donat bon resultat. Es cert que ha
aconseguit frenar el creixement de la
inflació, però ha estat a costa de l'increment de l'atur i la debilitació de les empreses. Unió Democràtica propugna,
des de fa temps, que la solució per a
pal·liar la crisi i disminuir l'atur pressuposa necessàriament un pacte social negociat entre els sindicals, la patronal i el
govern. Cal que els interessos legítims
dels sindicats i les patronals es conjuminin en les directrius bàsiques d'una determinada política econòmica i que el
govern actuí com a mitjancer d'aquests
interessos, no sempre coincidents.
Cal també que les patronals i els sindicats assumeixin la responsabilitat del
pacte social i el facin respectar per les
seves respectives bases.
Només així serà possible controlar la
inflació i reduir l'atur.

Quines són les modalitats d'aquest
pacte social? Per això no cal inventar
res. Només considerar i valorar allò
que fan els nostres veïns d'Europa i
adaptar-ho amb imaginació a les nostres
característiques culturals socials i
econòmiques.
Aquesta és la important tasca que ha
de portar a terme el nostre govern.
Nosaltres no podem fer altra cosa
que aportar des de la nostra perspectiva,, idees i suggeriments.
Es en aquest sentit que ens permetem de fer una proposta inspirada en el
model italià: pacte social negociat que
hauria d'incloure els aspectes següents:
1.— Autoritzar les empreses a suspendre temporalment de col·locació i
sou el seu personal durant un període
màxim de 2 anys.
2.— Durant aquest període i fins a la
seva readmissió l'Estat es farà càrrec de
l'assegurança d'atur.
3.— Estimular econòmicament els
nous llocs de treball

4.— Col·laboració de sindicats i patronals per tal d'evitar el frau insolidari
d'uns i altres.
Aquestes mesures tenen per finalitat
assegurar una subsistència digna a tots
els parats i donar-los la seguretat de recuperar el seu treball passat el període
de suspensió del contracte de treball i a
la vegada adequar la producció de l'empresa a la demanda del mercat sense
traumes insalvables.
En disminuir el risc, la inversió industrial augmentaria i es reduiria l'atur.
És probable que un programa d'aquest tipus mereixés la conformitat
dels sindicats i les patronals. De tota
manera aquest o un altre programa és
del tot necessari si volem assegurar la
democràcia, que depèn en gran manera
de l'estabilitat social i econòmica del
país.
Francesc Borrell
vice-president del comitè de govern
d'Unió Democràtica

Racionalitat, ètica ipolítica (i 2)

> univers de la «racionalitat» és
una cosa tota altra que l'univers
de la «generositat». «El cor té unes
raons (uns mecanismes) que la intel·ligència no comprèn», deia ja Pascal.
La raó i la ciència no ens salvaran per
elles mateixes. Les il·lusions que elles
feren néixer al «segle de les llums», de
revolucionar-ho tot i fer-nos viure en
pau, lliures, iguals i fraternalment, han
resultat vanes. Ens hem equivocat.
Hem treballat i viscut fent falsa ruta. Es
el menys que se'n pot dir.
Mai no s'havia parlat amb la boca tan
plena, de llibertat i de justícia, com el
segle XX. Mai .no s'havien presenciat
juntes tantes tiranies i bretolades. Mai
la crueltat no havia estat tan refinada i
havia obert tan grossos esborancs dins
les files de la humanitat. En aquest
segle s'han sofert dues guerres mundials.
Aixecant les banderes de la llibertat
i de la justícia, Alemanya i Rússia han
protagonitzat les dues revolucions més
exterminadores; amb els seus forns crematoris, els seus gulags i els hospitals
psiquiàtrics. També la «dictadura de les
majories» i el poder del diner emparat
sota el nom de la democràcia han
ofegat la sobirania de molts problemes
iberoamericans. Mai els complexos
mòduls educatius —mitjans de comuniciació inclosos— no havien provocat
aquests ramats de cafres de jovent
sense nord, «àngels de l'infern», alimentats per la droga.

Es clar, doncs, que l'equip format
per la raó, la ciència i la tècnica no ens
salvaran. Ens poden ajudar a perdre'ns.
El resultat més recent i eloqüent d'aquest equip de treball en què hi havia
posades les esperances és la bomba atòmica. Tot un símbol! Allò que ens
porta a protestar amb tota l'ànima d'aquesta situació angoixant ja no és ni la
rao ni la ciència ni la justícia. Aquest
camí és el que hem seguit fins ara i ens
ha portat on ara som. Està esgotat. Si
tirem endavant una mica més acusantnos i agredint-nos mútuament arriba
l'apocalipsi No podem anar a destruir
l'adversari. L'advrsari som tots. No
podem donar l'empenta final. «Si la
teva mà t'escandalitza talla-te-la». L'adversari més gran està en nosaltres mateixos. És el que tenim més a prop.
El Homo sapiens —aquest home que
per sobreviure fa servir la raó com el
soldat l'espasa i el fusell— està esgotant
les seves virtualitats. Ha aconseguit
posar-se dret. Ha omplert la Terra.
Quan ja no es pot anar més enllà és
quan es comença una altra cosa. Es
quan la creació fa un salt qualitatiu. Ara
cal llançar-se a la construcció del Homo
ethicus. Aquesta expressió recull tot un
univers interior que té —també— un
sistema travat de mecanismes propis.
Allò que defineix l'home no és la racionalitat, encara que ens ho hàgim dit i repetit infinitat de vegades. Allò que defineix l'home és la seva consciència. No
l'home com a objecte, sinó l'home com
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a subjecte. No l'home com a màquina
pensant, sinó l'home com a consciència
orientadora.
No és possible un salt qualitatiu biològicament parlant des de la recerca
dels propis interessos i directament i
per damunt de tot i de tothom a l'alta
plataforma de la generositat o de l'amor. Entre altres raons, perquè l'amor
o la generositat, més que uq nou sistema, és un centre energètic. Es l'energia
creadora que empeny endavant i
ordena les diverses capes i materials
del ser en aquest procés d'harmonització que començà abans de la ciència històrica i que acabarà més enllà de la mateixa història. Entre el Homo sapiens i
l'amor s'ha de bastir encara el Homo ethicus. L'univers de l'ètica està tan poc
poblat com escàs era el Homo sapiens,
fa un milió d'anys, sobre la geografia
del nostre planeta Terra. Les anteriors
capes i ramificacions d'homínids han
desaparegut del mapa biològic i s'hi ha
establert l'espècie més evolucionada
del Homo sapiens. També està destinat
a desaparèixer aquest «animal armat
amb la raó com a eina agressiva»
mentre s'aniran omplint els espais desèrtics actuals de l'ètica de sers provinents de les capes inferiors a l'Homo
sapiens.
El Homo ethicus aconsegueix automatitzar -sense forçar les coses— la racionalitat, la ciència, la tècnica, etc., a
favor de l'honestedat posant la fidelitat
a la veritat, en consciència, per damunt

de tot altre valor. Com el Homo sapiens
incorporà i automatitzà l'animalitat
quan s'obrí camí la racionalitat.
Viure i actuar en contra de la pròpia
consciència, trencar la fidelitat a la veritat és esberlar per la meitat el «jo» més
íntim, és morir interiorment com a
home. Freud i Jung han posat al descobert els efectes terrorífics de les trampes
que el Homo sapienses fa ell mateix passant per alt els valors ètics que empenyen per exercitar-se dins el subjecte. La
descoberta dels mecanismes de l'inconscient és la descoberta dels embolics
i de les ferides mortals de la ministructura pre-mental que fa els homes víctimes de les pulsions emocionals més primàries i desbarata la seva personalitat.
Heus aquí el sentit intramundà —no
pas d'ultratomba— de les paraules de
Jesús de Natzaret: «De què et servirà
guanyar el món sencer —amb trampes
u trapelleries; jugant brut— si perds la
teva ànima?» Si estàs trastocat i boig?
Si ja no tens la «vida interior» que és el
distintiu d'aquest fenomen humà, el
Homo ethicus?
Josep Dalmau
Les opinions dels escrits que
publiquem a les planes de «Diàleg»,
obertes sovint a posicions
contraposades, no són forçosament
compartides pel diari i reflecteixen el
parer del qui les signa.

