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diàleg
biktfo
Catalunya i el
paternalisme
Ja sabem tots què ens impedeix ser
nosaltres mateixos. Hauríem d'estar
molt agraïts al governador civil de la
província per la seva sinceritat. Ens ho
ha dit amb molta educació. Fins i tot
quan efectuem actes de govern propi
(i prioritari) ens comportem com uns
amateurs. Es veu clar que necessitem
protecció paterna. O no?
No això... però una cosa similar la
trobareu si llegiu el decret amb el qual
s'abolia l'Estatut d'Autonomia de Ca- •
talunya un cop les fuerzas nacionales
van aïllar les terres catalanes de la
resta de la república espanyola. I bo és
recordar-ho al nostre rei... perquè això
últim va estar molt mal fet i encara
avui en paguem les conseqüències,
com s'ha vist ara.
Durant el pròxim Mil·lenari caldrà
recordar al rei que ja hem assolit la majoria d'edat, i ell també tindrà molt de
goig a recordar-nos-ho, com els pares
acostumen a fer amb els seus fills en
complir aquests divuit anys (o setze
anys?). Tanmateix, ja vam demostrarho igualment aleshores (988). I reconeixem la bona voluntat del governador actual d'oferir-nos el diàleg per arribar a un acord. Creiem que és un
servei a Catalunya.
Com també és un servei a Espanya
que la fem tots junts més moderna,
més solidària i que donem suport a la
ciutat de Barcelona per tal de fer-la
una seu olímpica sense desfigurament
de la seva imatge, avui europea.
Mai no hem tingut una ocasió com
ara de demostrar que Catalunya no vol
cap paternalisme. Vol ser autèntica i
marxosa com la resta de l'Estat. És l'única manera de guanyar alguna medalla. Oi que ens la mereixem?
Ramon Calaf (Barcelona).

La història oblidada
En Benet ens fa memòria dels dies tràgics del març del 38 a Barcelona
(AVUI, 27/3). Estic d'acord amb el
seu projecte d'aixecar un monument a
la memòria de les víctimes d'aquella
matança d'éssers innocents, perquè
s'ho mereixen i cal que les futures generacions no oblidin aquell genocidi.
No hem de ser rancorosos, però oblidar no és recomanable. Recordeu la
dita que l'home és l'únic animal que
ensopega dues vegades amb la mateix
pedra.
Sembla, però, com si molts responsables de la política actual tinguessin
un interès especial a enterrar una part
de la nostra història. El monument a
Macià, un dels polítics més rellevants
de l'època que a nosaltres ens ha tocat
viure, n'és una bona mostra. Per tant,
cal preguntar-se: què pretenen amb
aquest silenci? Tenen por d'ofendre
l'administració central? Creuen que
amagant el cap sota l'ala fan un gran
servei a Catalunya? Els qui hem viscut
el relat del senyor Benet no ho entenem. Pere Palau i Solana (Artés,
Bages).

Mil·lenari o
aniversari?
Em sembla bé que se celebri el mil·lenari de la independència de Catalunya.
Però jo sóc més modest, ja que em
conformaria que fos 1 en lloc de mil. Estaria molt content, doncs, si
d'aquí dos o tres anys es pogués celebrar el primer aniversari de la independència de Catalunya. Enric Gomis i
Perera (Taradell, Osona).
• Totes les cartes adreçades a la Bústia de
l'A VUI —encara que es publiquin a m b
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.

La Creació, vista en el seu conjunt, descabdella un projecte admirable
i sorprenent a la mirada escorcolladora del científic. Tot succeeix com
si un codi genètic amagat impulsés l'univers sencer a construir-se
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un altre món. Si hi hagués un científic
allà dins, coneixedor de les lleis que regeixen aquell univers, veuria aquell cos
estrany com un càncer i l'extirparia. No
tindria present ni podria imaginar les lleis
d'un altre món on està destinat, en el qual
encara no viu, molt més ric en tots els aspectes.
En cada un de nosaltres, els actuals
homes, s'hi està gestant també un altre
aparell dins la placenta del nostre cos-viu,
que constitueix una aberració científica: la
nostra consciència ètica. Pregunteu-ho a
Monod. Aquest nou aparell, respiratori
d'un altre ambient, no acaba d'encaixar en
el nostre món científic i tecnològic on s'afirmen l'eficàcia i els resultats per damunt
de tot. Permeteu-me un exemple paradigmàtic: El govern central democràtic ha fet
servir els GAL —sembla— per destruir
ETA. Tot un símbol! Per això les persones
que viuen fonamentalment dins els paràmetres de l'ètica són sers en terra d'estranys. Són sers superiors, amb una alta
autoritat moral, amb una vida interior
molt intensa, austers i modestos de natural, els enfarfega la faramalla del consumisme, de la moda i de la fatxendaria del
poder. Sovint aquest personatge centra els
odis d'amples capes de la població, del
poder polític, del diner i del saber, que
acaben liquidant-lo. Dos exemples: Jesús
de Natzaret i Gandhi.

al tenir confiança en el món i en els
homes. Dins l'univers sencer l'acció creadora ha tirat endavant vencent tota mena
d'obstàcles fins a dur-nos a la vida, a
través d'un llarguíssim trajecte de milions
d'anys. D'aquella explosió creadora primordial del big bang fins ara, hi ha una
cadena infinita d'èxits. Res pot fer suposar
que aquesta direcció ascendent de la complexitat de la creació s'hagi de trencar.
El món —una mica a les palpentes— va
sempre endavant. Si haguessin estat més
nombroses les perturbacions i destruccions
que els encerts no haurien aparegut les galàxies, les estrelles, els planetes, ni els minerals, ni les plantes, ni els animals, ni
l'home, n i . . . Jesús de Natzaret.
Aquesta constatació carregada d'optimisme, ens obliga a tenir confiança en la
vida. La Creació, vista en el seu conjunt,
descabdella un projecte admirable i sorprenent a la mirada escorcolladora del científic. Tot succeix com si un codi genètic
amagat impulsés l'univers sencer a
construir-se. L'home —punta de llança
d'aquest impuls— s'ha de sentir identificat
amb el flux energètic vital que des de l'inici
del món marca una direcció de progrés ascendent que apunta a un final d'èxtasi i de
plenitud. Heus aquí un dels continguts de
la fe.
Contra el pessimisme d'aquells que ja
anuncien la mort de la humanitat amb l'aparició de la bomba atòmica, afirmem ben
resoltament que l'Home encara no existeix. És mig bèstia; acaba de sortir de les
questa consciència ètica projecta les
cavernes; tot just ha trencat la closca d'ou
de l'estratosfera i ha posat un peu a la seves exigències més enllà de les parets
Lluna. Cal anar vers un esdevenidor pròpi- d'aquest immens ventre compost d'espai i
ament humà, és a dir, diví. Cal establir temps on ens trobem reclosos i encaixats, i
una nova relació amb el Diví que desco- apunta cap a una zona que els filòsofs anomenan transcendència i els teòlegs Déu.
breixi la dimensió de la transcendència.
A partir d'aquesta experiència íntima i
Dins d'uns quants centenars d'anys,
profunda
del sentit transcendent dins la
quan ja s'anirà amb naus d'un sol cos directament a Mart o més enllà del sistema nostra consciència ètica —recordant la
solar, els museus de l'era espacial exhibi- nau interplanetària, o el fetus que neix—
ran els rockets o els sputniks actuals amb la supervivència del jo personal es fa verels dos cossos: el coet pròpiament dit que semblant i gairebé una exigència, més
es desprèn en travessar l'atmosfera, i la enllà de l'espai i del temps que ho engloven
nau que prossegueix el trajecte cap als tot. El que mor es el coet, no la nau; el que
sofreix una involució es la placenta, no el
espais interplanetaris.
Aquesta experiència —tronada per ella fetus, que a partir d'aquell moment desenmateixa perquè és simplement tècnica— volupa les seves potencialitats retingudes.
ens indica que aquest mecanisme d'acobla- Així mateix, l'esperit, el jo íntim, sobreviu
ment és constant en el procés creatiu de per sobre de l'espai i el temps.
Si el procés lineal ascendent de la col'univers, des dels moments inicials fins
mplexitat de la matèria apunta gràficaara i de cara el futur.
ment cap a una altra dimensió i n'agafa el
seu sentit i ví«lor, i és tan estrany que
algú, anticipant-se als temps —com la primera flor o el primer home, sobre el plane' om els coets-nau d'avui, l'home es ta Terra—, per la intensitat de la seva cotroba atrapat en els primers mesos dins snciència ètico-religiosa enriquida, hagi
l'uter matern. En el moment del naixe- donat la pauta del procés que seguirà, a les
ment del fetus, aquest queda alliberat cap palpentes, tot el conjunt de la humanitat?
a un altre món, on continuarà la seva exis- Heus aquí uns apunts de reflexió que en
tència, mentre el coet-placenta que l'ha aquesta Setmana Santa em vigoritzen la fe
aixecat fins a l'actual nivell de complexi- en la persona de Jesús de Natzaret, m'extat, involuciona, torna a la terra i mor. El pliquen la seva persecució i mort i em fan
procés és el següent: el fetus inicia la seva versemblant la seva Resurrecció. La fe em
gestació dins la placenta en un estat fa ser un home d'avui, perquè la figura de
aquàtic; a mig camí, tot d'un plegat comen- Jesús de Natzaret és l'home del demà enriça a formar-se un aparell respiratori aeri quit, plenament evolucionat; el projecte
perfectament inútil i estrany en aquell d'home ètic que tots portem a dins gestantmedi aquàtic on viu. La naturalesa està se.
preparant el fetus per passar de casa, cap a
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_ ovint, quan es tracta del tema nacinalista,
sorgeix la pregunta sobre les prioritats: què cal
fer en pimer lloc o per damunt de tot. Desgraciadament acostuma a ser una pregunta hipotètica i
diletant. Mentre es teoritza sobre prioritats, cal
que cadascú faci segons les seves condicions i
possibilitats i d'acord amb la seva vocació,
Per ajudar la.reflexió i la concreció de vegades
pot ser saludable encarar-s'hi. Jo aleshores contestaria, sens dubte, que proveir de fortaments
les generacions que pugen. I no només de fonaments teòrics i doctrinals, no solament donar
base al pensament, sinó alhora apuntalar la gent
jove en les actituds.
Es teoritza sobre l'autodeterminació. Però,
òcom seria possible de plantejar-la si la societat
catalana en pes no la desitgés? òl com podria
desitjar-la si no assumeix el valor nació, si tenim
en compte que els pobles que tenen qüestionada
la seva condició de nacions no tenen cap més alternativa que deixar-se de reivindicacions i
passar a ser cos d'una altra nació i desaparèixer,
o lluitar per aconseguir la plenitud nacional? I
decidits a continuar essent pròpiament catalans,
ócom podrem aconseguir cap plenitud, amb actituds febles, desmaiades, insegures o inconstants? ól què pot fonamentar actituds convençudes i perseverants?
Darrerament s'ha presentat al Col·legi de Periodistes de Barcelona una editorial nova, jove,
Barcelonesa d'Edicions, que, segons explicita,
«pretén cobrir una deficiència que considerem
que es produeix en el camp de les edicions, com
és la publicació d'estudis i de treballs que tinguin
una doble inspiració: la plena convicció que Catalunya i les altres terres de llengua catalana
formen una realitat nacional i, alhora, un profund respecte per les arrels espirituals d'aquesta
realitat».
La primera col·lecció, Eixos, té un primer títol
que expressa per ell mateix els propòsits que
animen l'editorial. S'intitula Els fonaments i s'hi
presenten cinc col·laboracions, prologades per
Jordi Sales: Déu, fonament de Ihumanisme,
d'Eusebi Colomer; La societat familiar, La societat i el poder i La Nació, aquests tres de Jordi
Galí; i, finalment, Per una metafísica de la gratitud, de Ferran Guillén.
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onaments que es poden predicar però que
s'han d'assumir lliurement. L'acceptació d'una
realitat transcendent, origen i fonament de l'humanisme i, en conseqüència, l'assumpció de la
família, del poder polític, de la pàtria i l'agraïment global al fet de viure han de venir d'una adhesió interior. Aquesta adhesió es renova i agafa
nous matisos, té els seus alts i els seus baixos,
és, en definitiva, un camí que s'avança lliurement.
El Dr. Josep M. Rovira Belloso, en fer la presentació del llibre, va remarcar els encerts de
cada un dels tractaments, reblant-los amb textos
bíblics i matisant alguns punts. I, com ho havia
fet Jordi Sales en el pròleg, va destacar el sentit
obert amb què veia tractat el tema nació.
«Ningú no és Catalunya i ni tan sols és més Catalunya que un altre», diu Jordi Galí en el llibre.
«Ningú no la té sencera en el seu cap, ni ningú
no l'ha feta.» Com ningú no pot pretendre tenir
la veritat sencera, o que només els fonaments
vàlids a acceptar siguin els seus. En canvi, ha de
poder proclamar o difondre la seva visió i és
sentit d'obertura i justícia emparar-li aquest dret.
(I mentre lluita per la seva veritat nacional, tal
com ell l'ha descobert, ha de continuar respectant les visions dels altres connacionals que
pensen diferent i de vegades en contra. La llibertat té primacia per damunt de tot.)
Penso que els meus comentaris podrien
traduir-se en recomanació del llibre. Penso que
quan estem amenaçats per la lògica del buit
parlar de fonaments és com un aire refrescant i
engrescador.
Josep Espar i Ticó és promotor cultural

