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diàleg
Contra violació,
castració?
He llegit una carta d'un grup de dones
que fan pinya per demanar, contra la
violació femenina, el remei de la
castració masculina. Així, clar UaiaSà.
contra violació, castració. S'adonen
aquestes senyores de què demanen? Si
en un costat de la balança hi ha violència, per arreglar-ho en posen a l'alíre
costat. «Contra terrorisme, execucions», que demanava la mare d'unes
bessones assassinades per ETA a Saragossa. Sembla que hem tornat a la llei
del Talió. Recordo que de petit ens ensenyaven: contra peresa, diligència;
contra fred, calor; contra fam, menjar.
Es a dir: no cercar culpables i castigarlos amb la mateixa mesura, ans cercar
causes i procurar de traure-les. Però
Lali Cistaré i disset més no opinen
així. Són lliures, però potser no l'encerten del tot. M'explico.
Un ferro que no es vol tòrcer no es
talla: se l'escalfa; un cap que fa mai no
se'l talla tampoc: se cerquen les causes
d'aquest mal, per posar-hi remei Lali
Cistaré i disset^lames més., van pel
dret: contra el mai de cap, tallar-lo
En primer lloc. per ser un violador
no cal ser necessàriament un mascle
tarat. Afirmar-ho alegrement és indici
de desconèixer la fisiologia i la psicologia del baró. Com per ser dona incitadora no cal ser una femina tarada Són
dos punts de partença ben incorrectes,
per cert. En segon lloc, hi ha dues
menes de violacions: la de l'home, violenta per instint (violència ve de l'arrel
vi-, força, vigor, potència, energia) i
de la mateixa arrel ve v/r, baró. L'etimologia, un concentrat de l'experiència dels segles, relaciona profundament
les dues realitats. Realment, l'home,
potser no tant per malícia —i en tot
cas, mai per ser un mascle tarat—, és
més propens a la violència, no sols en
el sexe, ans en tot. Som així i ho hem
d'acceptar. Qui avisa no és traïdor, oi?
Doncs el baró ja avisa amb el nom:
Ep! Que sóc vir, que puc violar.
Ara bé; per a ser justos, cal dir que
si el baró pot ser violador per activa, la
dona ho pot ser per passiva. Actituds,
paraules, vestits, ambient social permissiu i fins i tot exaltador del sexe a
nivell de cosa són factors que,
acumulant-se, van anul·lant voluntats
amb poc domini de si, ja perquè són
joves, ja per la manca de religiositat.
Avui, revistes i pel·lícules, espectacles
i carrer constitueixen, en el seu conjunt, una violació passiva molt forta i
constant. Recordo que quan va començar la moda de la minifaldilla van
rodar una pel·lícula en què els homes
exclamaven: No som de ferro! En un
ambient així, el sexe, en comptes de
ser un mitjà es transforma en un fi.
Així és que, en lloc de cercar culpables
—que hi són, dissortadament— i de
voler aplicar-los la llei del Talió, fóra
força més intel·ligent cercar les causes
que han dut la societat actua! a una inflació de la violació, sigui activa,
contra la dona, sigui passiva, contra
l'home.
I una cosa és «cridar des de les pàgines del diari denunciant aquestes i
altres violacions» i una altra que la mateixa persona escrigui llibres com És
quan miro que hi veig clar, llibre que de
principi a fi és una exaltació de la sexualitat animal, on tot és porqueria i
insinuacions. A m b un marc de referència tan del eteri, tan violador,
s'estranya Isabel Clara Simó dels resultats de la seva semença? Alerta, Lali
Cistaré i companyia, qui sembra vents
recull tempestes. Es molt correcte
anar contra la violació, però encara és
més correcte i racional treure les
causes d'aquesta inflació actual. Es
una epidèmia de què cal tallar les
causes per mitjà d ' u n a ecologia
humana sana. Tota altra cosa són paraules. Paraules que s'endú el vent.
Ignasi Farreres Jordana (Barcelona).
• Totes les cartes adreçades a la Bústia de
l'AVUI — encara que es publiquin amb
pseudònim— han de portar les dades personals
dels seus autors: nom, cognoms, adreça i número
del carnet d'identitat. Així mateix, cal que siguin
escrites a màquina a doble espai i per una sola cara
i que la seva extensió no superi les quinze línies.
En cas que les superin, el diari es reserva el dret
d'escuçar-les.

Un pescador de Galilea, que es deia Pere, va descobrir, dos mil anys
abans que Einstein, que un dia és com mil anys i mil anys són com un
dia.

El Nadal dels espais
interestel.lars
E

Josep Dalmau
instein, apassionat a treure
l'entrellat de l'Univers —aquesta gran
capsa de sorpreses que té per parets
l'espai i el temps—, va dir: «Mantinc
que el sentiment religiós còsmic és la
motivació més forta i noble per a la investigació científica».
Després del pas d'aquesta intel·ligència per les profundes galeries
dels espais estel·lars i per les llises esplanades còsmiques, l'home del carrer,
la joventut somniadora, sap que l'espai
i el temps no són peces de ferro que
s'imposen per la seva contundència,
com un tanc, sobre les nostres vides
fins a fer-nos vells, minut a minut.
Avui hom sap que si t'escapes de la
closca d'ou del planeta Terra i calvaques per les immenses prades espacials
interestel·lars, mil anys són com un
dia. Sols hem de recordar els films El
Planeta dels Simis o llegir la novel·la
de l'investigador de la NASA Carl
Sagan, Contacte.
L'altre dia, amb motiu d'acostar-se
Nadal, em vaig sentir fascinat per la
lectura d'un fragment de carta de Pere
el Pescador de Galilea. Deia als primers cristians: «Una cosa no heu de
perdre mai de vista: que un dia, pel
Senyor, és com mil anys, i mil anys
com un dia» (II Pere, 3,8). Vaig deixar
anar la imaginació, empès per la meva
fe en el Crist còsmic —el nucli focal de
la dinàmica creació— i em vaig dir:
Heus aquí un pescador de Galilea que,
sense les crosses dels instruments científics d'avui, penetrà les entranyes
de l'Univers i intuí, amb llums d'evidència, que en el fons d'aquest teixit
sedós que és el temps «mil anys són
com un dia!». Sols des del reclòs racó
del nostre insignificant planeta, el
temps fa la impressió que mil anys són
fatalment mil anys i que això no ho
mou res ni ningú. Però les coses d'aquest món són just al revés del que
semblen; qui diria que les estrelles no
són realitats fixes, clavades, com un
clau, a la bòveda celest? Fan tota la
impressió de no moure's a través dels
segles, quan realment van a una velocitat de centenars de milers de quilòmetres per minut. O, qui s'hauria pogut
imaginar que una pedra, compacta i
sòlida, de debò és un formigueig bellugadís de milions i milions de petits
nans que giren al voltant uns dels
altres, que hi ha uns espais entre ells,
iguals en proporció, als que separen els
planetes al voltant del seu Sol?

A.

-quest pescador de Galilea fou genial. Va arribar a la mateixa conclusió
que Einstein, dos mil anys abans. I
això perquè contemplava l'Univers des
del sentiment religiós còsmic que
també Einstein pressentia. Si aquesta
vivència religiosa és la motivació més
forta i noble per a la investigació centífica, també és la motivació més forta
per descobrir el sentit de la vida diària
i constitueix la sabiduria dels ignorants
i el poder dels febles d'aquest ser desvalgut i pretensiós que és l'home,
curull i desbordat d'interrogants de tot
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tipus. Per això aquell pescador de Galilea es referma en el seu convenciment i
diu: «Mentre em trobi dins la meva
tenda (el seu organisme!) em permetreu que us desvetlli del vostre engany
de creure que mil anys són realment
mil anys. Res no fa experimentar amb
més força l'alè vivificador de la llibertat
personal que la vivència religiosa
autèntica. Des de l'interior de la fe religiosa hom evidencia la carcassa que
acaba sent —encara que no ho
sembli— tot el món material que ens
envolta, que ens configura i ens estructura, el contingut fonamental del qual
és la misteriosa Energia que ho fa anar
tot en dansa.

P

er això el Pescador de Galilea, assentat en el convenciment ferm que
«mil anys són com un dia» des de la vivència religiosa, s'entretén a dibuixar
el futur de l'Univers i sense les crosses
dels instruments científics ens diu
—com els savis d'avui— que «el cel
passarà amb estrèpit i inflamat es dissoldrà, i els elements abrandats es
fondran, i la terra amb les obres que hi
ha en ella serà consumida». I al bell
mig de tot aquest esfondrament «nosaltres esperem un cel nou i una nova
terra on farà estada la justícia». Fantàstic! L'home immortal renaixerà a la
vida. Com el cuc de seda reneix en
forma de papallona en esberlar-se la
càpsula on hivernava. Com si la humanitat, presonera dins la closca d'ou d'àquest univers material —espai i temps
volàtils— on s'està gestant... tot d'un
plegat, d'aquest gran ventre matern,
renaixés enmig de regalims de sang,
dins d'un nou cel i d'una nova terra on
farà estada la justícia.
Viure en aquesta experiència interior
que desborda temps i espai proporciona
la visió a distància i dóna el pes específic i la dimensió de cada cosa. Heus
aquí una nova «llei de la relativitat»
que Einstein no formulà, però va
intuir, i que sí n'ofereix les dades essencials el Pescador de Galilea. Una reflexió, aquesta, que a mi em servirà enguany per reviure i recuperar el sentit
del misteri del Nadal, que persistentment ens cau a sobre un i altre
any, per assaborir l'alè renovat de la
«llibertat dels fills de Déu».
Josep Dalmau és el rector de Gallifa

L'Alta Ribagorça
no és cap artifici

L

Jaume Olivé i Antoni Pascual

a consulta municipal convocada pel decret 216/1987
ha donat a conèixer l'existència de municipis que han respost negativament a la seva adscripció a les comarques establertes a l'etapa autonòmica anterior. Uns han demanat el
canvi de demarcació comarcal. Uns altres, la constitució de
comarques noves.
Els Ajuntaments de la Vall de Boi (Barruera), Pont de
Suert i Vilaller van acordar per unanimitat no donar conformitat a la integració dels seus municipis a la comarca del
Pallars Jussà, a la vegada que demanaven la creació de
l'Alta Ribagorça.
Què és l'Alta Ribagorça? Es una part de Catalunya amb
uns límits geogràfics precisos, una història, una variant dialectal reconeguda, uns lligams humans que han creat una
clara conscienciació de pertànyer a una mateixa col·lectivitat. Per això no és gens estrany que el lema de la manifestació de l'Onze de Setembre passat, reivindicant el reconeixement de la nostra comarca fos Som l'Alta Ribagorça. Un
lema que sintetitza la defensa de la nostra identitat i les esperances de futur.
La realitat ribagorçana xoca amb el desconeixement de
bona part dels catalans. No és gens estrany. Una realitat que
és reconeguda per les principals geografies de Catalunya, i
fins i tot per la nostra Enciclopèdia. Per no citar les publicacions de la Generalitat sobre l'Alta Ribagorça. Si el reconeixement acadèmic i en certa manera de l'Administració
és un fet des de fa anys, les dificultats perquè aquesta realitat
estigui reflectida en el futur mapa comarcal de Catalunya
han existit i encara continuen existint.

A,

-rguments com el poc nombre d'habitants (factor secundari) o de municipis, són clàssics a l'hora de posar impediments a la voluntat comarcalista dels ribagorçans. Tot i
que s'accepti la realitat abans exposada. Utilitzar elements
quàntics per a una comarca de l'Alt Pirineu és tractar tot el
territori català d'uniforme. Cada part del nostre territori té
una dinàmica i una problemàtica particulars, que han de ser
considerades alhora que el desenvolupament general del
Principat sigui equilibrat. L'eina per a aconseguir-ho és la divisió comarcal.
La llei d'organització territorial utilitza la divisió d'En
Pau Vila com a eina inicial i base de la llei. Una actuació que
ha servit després de la consulta municipal per conèixer el
grau d'acceptació d'aquella divisió territorial. Tot i que no
va tenir oportunitat de desenvolupar-se. En línies generals
hem de dir que s'ha complert Fobjectiu.
En Pau Vila aclaria en el moment de la ponència que les
comarques no eren immutables. La societat evoluciona i
amb ella la concepció territorial. Molts han estat els estudis
d'aleshores ençà que han tingut i tenen la divisió territorial
de Catalunya com a eix. Vàries han estat les propostes aparegudes, segons fos el plantejament teòric inicial, cosa que
mostra les possibles divisions de Catalunya, o si es prefereix, les relacions internes del territori.
L'Alta Ribagorça apareix en molts d'aquests estudis. Fet
que demostra la seva personalitat. El mapa de mercats i el
seus radis de l'any 1933 mostrava l'existència d'una àrea
econòmica pròpia i sense cap lligam amb altres mercats
d'igual o més importància. A l'any 1954, en Pere Blasi en la
seva obra Les terres catalanes, també mostra l'existència de
la Ribagorça com a comarca. Incloent-hi la Terreta catalana.
D'aleshores ençà, altres estudis, tots recents, mostren que
la personalitat d'aquella comarca s'ha mantingut. Malgrat
els canvis que la societat ha sofert.
En Josep Iglésies, secretari de la ponència, opinava cinquanta anys després de la seva composició el següent: «La
comarca no és filla de cap artifici, ha sorgit de la força d'uns
fets estructurals de la terra i els homes s'hi han trobat adaptats indeliberadament. La comarca en l'ordre humà és una
associació natural de pobles que la divisió políticoadministrativa farà bé de respectar i adaptar-s'hi, si no vol
crear un altre artifici com l'esquarterament provincial».
La concepció de comarques vives que tenien en Pau Vila i
en Josep Iglésies és menester tenir-la en compte. Les comarques no poden ser una reminiscència del passat. Han
d'adaptar-se al present. Si això es compleix, la comarca
durà a terme plenament la missió per a la qual va ser concebuda. Catalitzaria les activitats humanes, socials i econòmiques. S'adaptaria al mitjà de vida de les gents que l'habiten.
Tot l'escrit en aquest article no tindria sentit si no existís
entre nosaltres, els ribagorçans, la clara voluntat de ser.
Una voluntat que ha fet que l'Alta Ribagorça sigui de les
poques comarques de Catalunya que ha mostrat unitat en la
seva resposta a la consulta, sense que importi la formació
política dels seus consistoris. Una comarca on els seus habitants creuen que «a l'Alta Ribagorça la raó té la força»,
com deia una pancarta de la manifestació de l'Onze de Setembre. Un pensament que explica clar i català la nostra veritat.
Jaume Olivé i Antoni Pascual són geògrafs

