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La censura, paraula
lletja

L

' h a u r í e m de suprimir. N'hem patií massa anys. Fa
pensar en cosa negativa. S'hauria de trobar un altre
nom. D'altra banda és un dret parlamentari, propi d'una política en llibertat. Heus ací la qüestió: què vol dir llibertat?
Aquest és el gran tema. Sabem què vol dir la manca de llibertat, però la llibertat costa de definir. I a vegades la definim, l'exercim alegrement.
Aquesta és la impressió general de la moció de censura
que el PSUC ha presentat contra el president de la Generalitat de Catalunya. Per què? Perquè no és una alternativa real
de poder i no és una iniciativa viable. Es qüestió d'anàlisi
política i de matemàtiques. Si en lloc d'això l'opinió pública
—la informativa i l'altra— ha parlat de ganes de protagonisme i de maniobra electoralista vol dir que els comunistes
han fallat una vegada més.
I el seu error no beneficia ningú. Ni els comunistes,
perquè han restat credibilitat. O si no t.què vol dir el que
digué el secretari general del PSUC, entre la lletania de
greuges polítics i de frases pejoratives a un procés polític nacionalista català que té d'àdversiu per als comunistes que
no és comunista, degudament contestades pel conseller de
Governació, Macià Alavedra? La frase és: «Podríem
trobar-nos que els resultats de les eleccions (de Madrid)
fossin utilitza js per modificar la situació del Parlament de
Catalunya». Es una clara i utòpica al·lusió als socialistes,
que han caigut al parany i els ha sortit de dins que només
des de Madrid es podrien arreglar les coses ai seu gust.
Vegin les declaracions de Joan Reventós dels darrers dies,
sobre la veritable moció de les eleccions espanyoles.
Deixem-ho. El fet no té remei. Amb tot, ara sabem com
ens governaria l'il·lustre equivocat (dic equivocat) Josep
Benet. Ho dic sincerament, políticament i respectuosament.
Benet ha exposat el seu programa. Vostès ja el coneixen o
el llegiran en aquestes mateixes pàgines. Un programa mereixedor del meu respecte, més per l'essència que per la
substància. Però que escoltant-lo m'ha fet l'efecte d'aquells
tornem-hi que no ha estat res, del passat, i m'ha traslladat
llustres enrera. Els de la meva edat, i la de Josep Benet, ens
sabem de memòria la cantarella: la unitat. I l'hem practicada, però sabem que si bé érem manipulats (totes les plataformes democràtiques a Catalunya foren manirulades pels
comunistes, gràcies a Déu) ho érem per Catalunya. Ara la
si'uació és diferent. No excloc res, no nego toia mena de
pactes o aliances, en política tot és previsible, el que manifesto és que els arguments d'unitat no poden ser els caducats de la nostra resistència. Encara que ens calgui exercir-la
en tantes coses. Una epopeia llavors romàntica, sentimental
i política, qualificacions avui vàlides per a fer política però
que no podem confondre amb els arguments d'unitat que
no tenen res a veure ni amb el romanticisme ni amb el sentiment.
Avui els grups s'expressaran políticament. I demà votaran. I tothom ho farà pensant en el 28 d'octubre. I faran santament. Però la moció no progressarà perquè no pot progressar. Perquè és antinatural. Perquè tothom sap que no és
justa. I el govern nacionalista actual en surt reforçat. Perquè
es manté. I com que té força per a continuar, continuarà. El
que no sé és com quedarà la resta del panorama. i, S'haurà
trencat la imatge frontpopulista que socialistes i comunistes
han creat? Haurà entès el poble de Catalunya tot el que
passa?
No m'agrada el nom, però potser tots ens mereixem un
vot de censura.
Joan Colomines i Puig

RETALLS

Elfutur de Hong
Kong
L'afirmació que va fer dilluns,
dia 27 de setembre, la senyora
Thatcher que el seu país se
sentia amb «una responsabilitat moral respecte a la població
de Hong Kong» no ha estat
prou per a apaivagar les inquietuds que experimenta la colònia pel seu futur. La baixa sensible experimentada per la
Borsa local en dóna testimoni
eloqüent. Els medis de negocis
no queden gaire satisfets, es
veu ben bé, amb els pocs resultats concrets que han produït
les conversacions que la primera ministressa acaba de tenir
amb els dirigents xinesos
—quan s'està acostant l'any
1997, que veurà el final de l'arrendament britànic sobre la
part essencial del territori.
Quinze anys són un termini
molt curt quan hom parla en

funcions d'inversió. Amb poc
temps n'hi hauria prou, si
s'allargava la incertitud,
perquè canviés de direcció l'onada de capitals que fins a
l'hora present ha afiúít cap a
aquesta plaça financera, una de
les més importats del món.
Els britànics, baldament
fossin del gènere més conserv a d o r , c o m la senyora
Thatcher, de cap manera no
busquen el camí de la força. Si
bé reafirmen, contràriament
als xinesos, la validesa dels
tractats establerts en altre
temps, fan remarcar ells mateixos que no és justificable
cap comparació amb aquesta
altra romanalla del seu imperi
que són les illes Malvines, si
no per altra cosa pel fet que a
Hong Kong la població és
xinesa en un noranta-vuit per
cent.
Hi ha la mateixa prudència
per banda xinesa, en la qual es
multipliquen les afirmacions
bo i subratllant que el principi
de sobirania pot admetre convenis particulars.
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Desgreuge de la CTNE
Tot sovint, uns més, altres no
tant, hem blasmat la Companyia
Telefònica Nacional d'Espanya
pel seu obstinat castellanisme
en la majoria de les seves manifestacions. Tal com hem criticat,
ara cal rectificar i remarcar:
1. — Ja hi ha un bon nombre
de telefonistes que o contesten
en català o bé l'admeten sense
reticències.
2. — I molt important, la nova
guia repeteix tota la informació
inicial de la pàg. 1 a la 44 en català. És un canvi i una demostració voluntarista que cal
consignar. Benvingut sigui el
c a n v i i que d u r i i s'ampliï.
Ramon Cura i Lacosta (Barcelona).

El català, absent del
Tibidabo
Si el decret del bilingüisme
és un greuge incommensurable
per a la nostra parla nacional, el
fet d'haver de suportar una colonització lingüística pràcticament absoluta és, a més, un insult.
Això darrer s'esdevé en el
parc d'atraccions del Tibidabo
on, llevat d'un parell de llocs en
què els cartells són bilingües,
tot és anunciat exclusivament
en castellà, tant per escrit com
verbalment pels serveis de micròfon ia.
Es de suposar que en un
indret d'aquestes característiques, tant si és una societat municipalitzada com parcialment
privatitzada, caldria que aquell
a qui pertoqui tingués cura d'aquest monolingüisme coloníalista.
A part l ' a c t i t u d p e r s o n a l
d'anar al Tibidabo o no i de
deixar-hi diners o de no fer-ho,
cal denunciar públicament fets
com aquest per tal d'aconseguir
que d i n s d e l n o s t r e país
p u g u e m o r i e n t a r - n o s en la
nostra llengua. Jaume Auleda i
Galbany. (Barcelona).

entrat a casa nostra fins ara» — ,
he constatat la migradesa dels
programes en català, que ni la
natural simpatia d'alguna locutora no pot llevar-ne la trista impressió.
Sospito que la pitjor discriminació contra la nostra llengua
prové de les pel·lícules: en
llevar-nos al matí ens ressonen
encara dins el cervell frases en
castellà.
Ja que el diàleg d'aquests
films sol ser molt senzill i primari, crec que fóra possible una
traducció simultània per a ser
emesa per alguna emissora de
ràdio, i així el públic podria, com
ja es fa en els partits de futbol,
posar la televisió sense so i acoblar la veu de la ràdio en català.
Ofereixo la idea als estudiants
d'art dramàtic; els fóra un tema
excitant d'improvisació i, més
endavant, si la cosa es consolida,
un
mitjà
de
p r o f e s s i ò n a i i t z a r - s e . Hi ha
espais intermedis per a anuncis
que poden subvencionar les
d e s p e s e s , i la G e n e r a l i t a t
també hi pot tenir interès, quant
a la correcció del llenguatge col·loquial. Eduard Cardona. (Barcelona)

Víctor Alba i Bergamín
Felicito l'AVUI perquè compta
amb un col·laborador tan intel·ligent i valent com Víctor
Alba. El seu article «El record
del Nin», del dia 24 de setembre,
és un exponent ben documentat
de com c e r t s p e r s o n a t g e s
sense escrúpols, com Bergamín, aconsegueixen de pescar
en totes les aigües.
També em plau felicitar els
s e n y o r s Benet Riera, Enric
Ferrer, Ricard Jové I Albert
Moreno, que el mateix dia, a la
Bústia, exposaven encertadament els seus assenyants arguments sobre la mesquinesa de
les manipulacions antícatalanes que estem sofrint. O. Castellví Fontanet (Barcelona).

El vicari ens marxa a Roma
Doblatge a la televisió
Neòfit televident —aquests
hostes inconvidats no havian

Com a solsoní i pare de família, i
en nom dels solsonlns, crec
que tinc el deure d'expressar
agraïment a mossèn Quesada:
El nostre popular vicari, mossèn

Antoni Quesada, ens marxa
cap a Roma, i hi serà una llarga
temporada. Ell, a Solsona, ha
d e s e n r o t l l a t una tasca molt
digna i lloable, no sols com a
simple vicari de la parròquia,
sinó donant diferents ensenyaments i organitzant moltes activitats, i tot especialment pensant en els joves i els infants.
Solsona t'aprecia de veritat,
mossèn Quesada. Un capellà
jove entre els joves. Alegre,
senzill i treballador. Et manifestem el nostre afecte. I desitgem
que en trobar-te a la Roma dels
papes, a la ciutat mil·lenària,
plena d'història, no oblidis pas
la ciutat de Solsona. Sabem que
no l'oblidaràs, perquè sabem
que estimes Solsona.
Desitgem que en trobar-te a
la imponent plaça de Sant Pere
no oblidis pas la plaça Major de
Solsona, en la qual ballen els
gegants i hi fan el mercat els
nostres pagesos, i on tu mateix
ballaves sardanes encara en la
recent festa major. Esperem
que en e n t r a r a p r e g a r en
aquells temples sumptuosos de
la Ciutat Eterna, enlluernadors i
impressionants, no oblidaràs
pas el rostre dolcíssim de la
Mare de Déu del Claustre de
Solsona, confiem que entre les
m u n t a n y e s de l l i b r e s d ' a questes biblioteques i aquest
apllotament de saviesa no oblidaràs pas la popular saviesa
dels avis de les nostres masies,
la tradició del nostre Ball de
Bastons i dels nostres gegants.
D e s i t g e m que entre tanta
«mitra encarcarada» —com diu
Sagarra—, entre tants cardenals, panxuts, seriosos, encarcarats, no oblidaràs pas (no, a
fe de món, no oblidaràs) el somriure franc dels joves de Solsona, la mirada clara i els cants alegres dels nens i les nenes de
Solsona, que són amics teus.
Confiem en tot això i esperem
que quan tornis trobis en nosaltres una encaixada d'autèntica amistat, com mereixes.
Acabo amb uns mots que
crec que també he posat en una
publicació comarcal: si un dia
visites Joan Pau II i durant
l'audiència et recorda que ell és
«el vicari de Crist a la terra...», tu
li pots dir amb honor: «Mireu,
doncs; jo sóc el vicari de Solsona!».
Gràcies, i a reveure! Ramon
Guaido (Solsona).

Una acció de comando provocativa
(Ve de la pàg. anterior)

Es vol recollir el vot dels immigrats
presentant-se com els defensors d'aquests
ciutadans maltractats, car han perdut la clientela catalanista». S'ha caigut a la trampa, de
quatre potes, com uns babaus. Atenció a les
provocacions! Aquestes no seran les últimes,
si no se n'identifica els actors responsables.
De moment, a més del malestar i discòrdia
entre nosaltres, enverinaran i enterboliran el
paper de Catalunya als cercles d'influència i
comandament del govern de Madrid.
No és de creure que els qui han vingut a
establir-se entre nosaltres des de terres llunyanes s'hagin sentit identificats amb aquests
crits i actituds de revolta inhumana i antidemocràtica. Catalunya no regateja el dret de
ser català a cap ciutadà; tots els qui estimen la
terra tenen dret a reclamar-la com a seva.
Aquest acolliment que Catalunya ha fet a tots
els immigrats no pot fer néixer aquestes actituds agressives; seria com fer sortir llengües
de foc del cirerer en comptes de cireres.
Només els enemics de Catalunya per prejudici arrelat i verinós o gent drogada —com
semblava—, que necessiten diners al preu
que sigui, es poden atrevir a organitzar i executar aquestes provocacions.
Mentrestant, aquestes acusacions mútues
que s'han adreçat alguns partits fan menys
mal a ells que no pas a la mateixa estructura
democràtica. Es tiren pedres a la teulada comuna. «La monarquia d'Alfons XIII —em
deia un avi—, la destruïren els mateixos monàrquics; la segona República, la destruïren
els mateixos republicans. El franquisme, el
destruïren els mateixos franquistes (l'oposició —per feble— es va rendir a Suàrez l'any
1977). I ara la democràcia l'estan destruint
oficialment els mateixos partits democràtics
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en barallar-se davant una provocació».
Només faltava ara que el PSUC presentés
una moció de censura que no va enlloc i que
sols servirà per a demostrar al ciutadà mitjà
que al Parlament «es juga a política». No se n
fa. Qualsevol dia, continuant per aquest camí
de fer-hi volar coloms, els partits hi jugaran a
l'OCA a l'esquena dels ciutadans. Si es vol
ser realista, una batalla, si no hi ha cap possibilitat de guanyar-la, no s'ha de lliurar. Sí; ja
sé que és permès en una democràcia de presentar una moció de censura. També és
permès de posar-se el dit al nas. Però no em
negareu que la persona o grup que s'hi passeja tot el dia perdrà dignitat i noblesa davant
l'opinió pública. Per comptes d'anar al gra i
treure's la feina dels dits, els nostres partits
s'han dedicat a fer-se la traveta els uns als altres. L'oposició no troba mai res ben fet al govern. S'hi oposa per principi. Quan obre la
boca, ja sabem què ha de dir. I s'acaba no
fent-ne cas. Si la crítica fos objectiva, si es
digués que és bo allò que és bo i dolent allò
que a un li sembla dolent, s'hi prestaria atenció. Aquesta crítica tindria autoritat. Ara no
en té ni convenç ningú. La gent «en passa»,
d'aquestes picabaralles. I possiblement «passarà» de votar. I després els partits clamaran
contra l'abstenció creixent.
^ Entossudir-se a dur a terme actes a l'estil
d'aquesta moció de censura és entrar de ple
en 1 univers del simulacre. Llàstima que el filòsof francès Baudrillard ja no sigui a Sitges.
Ens hauria dit cjue, amb aquesta moció de
censura, la política catalana entrava en el
«setè cel», al País de les Meravelles, on
campa tota irrealitat. Si tot aquest joc no és
un descrèdit per a la democràcia davant el
poble que està veient visions, que m'ho expliquia
Josep Dalmau

