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Totes  les
C 0m pa rance  s
sôn  odioses,
perà  és  obvi
que  davant  la
cojuntura  que
s’apropa  de!
29-O,  data  de
les  eleccions generais  al Govern,  és
imprescindibie  tenir  les idees  moit
clares  de  quin  estil  ens convé  per  à
la  governabilitat  del  pais.

•  Amb  tot,:és  evident  que  aques
ta  màxima  de la no  desquaiificaciô
ja  no  es va  complir  en  la pre-cam
panya;  les  manifestacions  a  la
premsa  per  part  dcl  Sr.  Borreil,
que  en  el tema  de  la polèmica  és ûn
gran  polemista  i  un  gran  orador
per  farcir  tot  e! que  és un  engany  j
fer  creure  ai  seu  electorat  que  tot
és  veritat,  i aihora  capaç  de dir que
en  Miquel  Roca  obtindria  una  me-
dalla  d’or  si hi hagués  una  compe
ticid  olimpica  en  cinisme;  si  aixà
no  és una  desqualificaciô  a la  per
sona  d’en Roca,  que  cadascd  jutgi
la  magnitud  d’aquesta  afirmacié;  o
és  que  no  és  una  desquaiificaciô
que  el mateix  Guerra  digués  al  Sr.
Aznar  que  sempre  diu  ei  mateix,
perquè  repeteix. e! que li  recomana
una  d’aquestes  agències  d’imatge,
que  no  sén  siné  sacaperras, j  es
permet  aconseliar-li  que  no  es pre
senti  en  persona  als  mitings,  qùe
val  més  que porti  elvfdeo  del  pro
grama  que  li  va  dedicar  fa  poc
temps  TVE,  perquè  tindrà  millors
resultats.  Sense  comentaris,  i  aixi
etc.  etc.  Senyorssociaiistes,  un xic
més  de  seriositat,  sigueu  conse
quents  amb  les vostres  consignes.
Bé,  és  un  dir  que  sigueu  conse

•  qiients,  perquè  des  de  i’any  1982
no  es  pot  pas  afirmar  que  ho  ha-

A  través
de  les  moites
pel  licuies
que  s’han  fet
de  la  Segona
Guerra  Mun
dia!,  ens  ha
arribat  una
imatge  deformada  deis  japone
sos.  Cruels,  sàdics,  sense escrd
pois.  Que  per  res  s’obrien  la
panxa.  Una  mica  com  una gent
mancada  de  sentiments.

Més  endavant  vam  començar
a  ser  inundats  de  productes  ja
ponesôs.  Mentrestant,  a  través
de  mûitipies  viatges  i contactes
entre  cils j  nosaltres,  s’ha  anat
canviant  l’antiga  imatge.  Ara
semblen  més  aviat  una  gent  es
pavilada  que  io  para  de  fabri
car  tot  tipus  denginys  i que  no
para  de  vendre.  Ho  fabriquen
tot  j ho  venen  tot.

Sôn  1’anguila  de!  capitalis’
me.  No  hi ha  manera  d’agafar
ios.  A  cada  moviment  econè
mie  dels països  occidentals  res
ponen  amb  un  espiet  d’iniciati
ves.  Tot  i  que  es  poden  donar
moites  expiicacions  sQbre e! seu
desenvoiupament,  sempre  que
da  un  cert  misteri  i  un  Cert to
exôtic  de la  seva manera  de  ser.

Enguany,  com  cada  dos
anys,  se  celebra  a  Brusseiies
1’Europàlia,  u  certamen  que té

DES  DE BRUSSELLES

Europàlia-Jap ô
JOAN  CORNET  IPRAT

per  missiô i’acostament  i cl co
neixement  de  països qué  no  for
men  part  de  la  Comunitat  Eu
ropea.  Es  una  mica  com  tenir
convidats  a  casa.

Una  ocasiô  daurada  per  ais
japonesos  de  fer-se  conèixer  al
cor  d’Europa  que  han  aprofitat
fins  al  limit.  No  en  va  cIls  sa
ben  bd  que  cl  mercat  dnic  dcl
92  no  afavoÈeix  els  seus  interes-.
sos,  i que  en  certa  manera  a  ni
veil  comercial  han  desenvolu
pat  un  nivell  de  competència
que  despérta  actituds  de  receis
i  d’enveja  que,  de  totes  totes,
volen  superar  a  través  de  i’Eu
ropàiia  d’enguany.

Amb  un  pressupost  q.ue  su
pera  diversos  milers  de  mihons
de  pessetes,  aquest  poble  de  122
muions  d’habitants  comprimits
en  una  àrea  de  78.000  km2  (cl
pais  més  dens  dcl  môn)  ens  fa
arribar  cl bo j milior de la seva
cùitura,  amb  cl  gran  ontrast
de!  seuiniiienarisme,  âna  cul
tura  i  unes  tradicions  moit  ar

d’aixà  la societat n’ha  d’estar as
sabentada,  que  hi ha  700.000 pa
rats  més en  tot  1’Estat.

—I  e! servei miliar? Quan altres
partits  l’han  presentat  en  e!  scu
programa,  cl PSOE, a  corre-cuita,
preconitza  una  reduccié  de  tres
mesos;  han  hagut  d’csperar  una
nova  campanya electoral  per  re
captar  vots amb una promesa que
hem  de posar en dubte que es com
pleixi,  com les esmentades que  no
han  complert, després de 7  anys al
poder

Un  programa electoral ha  d’és
ser  coherent, seriôs j fet  amb tota
i’ambiciô  j  la  seguretat  de  poder
dur-b  a terme,aixi es demostra un
estil de fer una politica eficaç, aquf
ès  on ha  d’incidir l’estil i la capa
citat  d’homes i dones honestos, en
tregats,  desinteressats i arnb un ba
gatge  d’inteilcctuaiitat  j  de servei
ai  pais, per donar resposta a les se
ves  necéssitats j poder  fer  no  un
pais  tercermundista,  sinô  tot  cl
contrari,  un  pais  forent,  un  pais
on  hi  hagi una  bona coàvivència
ciutadana,  un  niveil de vida  com
parat  amb  a!tres països democrà
tics...  En  definitiva, un  pais  que
treballi  amb  alegria i illusi6  per
què  se  sap  recompensat amb  es
creix  en  tots  e!s camps, com  sôn

•  convivència, benestar soçia!, sani
tàriament,  culturalment, econômi
cament,  en e! camp de !‘educaciô,
de  la ciència de la investigaciô; que
quaisevol ciutadà ho pugui tenir ai
seu  abast, aquest és un estil dé fer
politica,  i una  bona politica per a
la  modernitzaciô i la goyernabilitat
de  i’Estat;  aixi ès  com  queda re
flectit  en e! programa electoral de
CiU,  j també per la  tasca portada
a  terme per  Minoria  Catalana  al
Congrès  dels’ Diputats,.  la  quai,
arnb  cl seu bagatge, ha aconseguit
un  bon  actiu  politic  a  Madrid.

És  !‘hora  de fer  una politicade
modernitat  a  !‘Estat,  i  la  coaliciô
de  CiU  està  preparada  per  poder
aportar  al paii les idees precises per
tal  que sigui rèalitat aquesta gover
nabilitat  j  aquesta  modernitat  de
l’Estat.  •  .

(*)  Candidat  al  Congrés de
Diputats  de  la coaJiciô CIU  pel Rages

relades  que  conviuen  amb  les
tecnoiogies  punta.

Aquests  japonesos  que  viuen
en  apartaments  de  9  metres
quàdrats  de  mitj ana,  estan  la
mar  de  contents  de  mostrar  cl
que  han  estat  i sobretot  ci que
sôn.  Perdedors  absoiuts  de  la
Segona  Guerra  Mundial,  j  de
moites  altres  guerres,  han  supe
rat  amb  excreix gairebé  tots  els
seus  handicaps,-  menys  l’dnic
que  no  depèn  d’eus:  tenir  un
pais  molt  petit.  Un  pais  que  té
gairebé  mig  mijiô  d’investiga
dors,  com  Europa,  amb  la  di
ferènci  a  que  nosaltres  som  cl
triple  d’habitants.

El  Japô  és  un  pobie  que  no
es  queixa  ni  dôna  les  cuipes  a
ningd.  Que va  viure  els horrors
de  Hiroshima  j Nagasaki.  Que
ha  intentat  manta  vegades  tro
bar  terreny  per  encabir.  eis  seus
habitants,  intentant  un cop i un
altrc  envair  ci seu  vef,  la  Xina,
de!  qual  es  distancia  tant  èom
pot.

A  Brusseiles,  cl  Japô  està
desp!egant  cl  scu  naixement  a
través  de  méitipies  actes,  ôpe
res,  teatre,  cxposicions,  con
certs,  seminaris,  exposicions
fotogràfiques,  cinema,  actes  li
teraris,  etc.  Durant.  tres  mesos,
podem  seguir  de prop  ci  que ha
estat  j  és  e! Japô.  Un  veritabie
plaer,  creieu-me.  Sayonara!

_Fdifnrii1

El  moit  honorable  President.
Liuis  Companys  j  Jover.  Nascut  cl
21  de  juny  de  1882  ai  poble  de!
Tarrôs  (Balaguer, Lieida),  fi!! de
propietaris  en  molt  bona  posiciô,
amb  vuit  fuis.

De  moltjovenet  —quan  tenia  16
anys—,  en  Lluis  va  anar  a  Barce
lona  per estudiar, j cl 1903 obtenia
la  carrera  d’advocat.  De  temps
s’havia  interessat  pels  assumptes
poiitics  i  socials  davant  de  les in
justicies  que  veia.  Va  ésser un  fer
vent  admirador  j  company  de  l’ad
vocat  Francesc  Layret,  alcalde  de
Barcebona que va morir. assassinat.
Defensà  els humus j  també  va  ès
ser  advocat dc la  sindicai  CNT.  El
1917  era  e!egit  regidor  de  l’Ajun
tament  barccboni.  Va  pertànyer  a
difcrents  grups  i  partits  republi
cans  i  catalanistes.  Organitzà pe
riôdics,  entre cils La  Humanitat  La
Uniô  de  Rabassaires - (Sindicat  de
Pagesos).  El  1911 cra  president  de
la  Joventut de la Uniô Federal Na
cionalista Repùblicana. Finalment,
juntament  amb  en  Franccsc  Macià
j  altres,  va  unificar  grups  j  partits
j  cl mes  de  març  de  1931 era  cons
tituït  ci partit Esquerra Repub!ica
na  de  Catalunya,  amb el quai,  e!
12  d’abril  de  1931,  guanyaven  les
eleccions  municipals,  sobretot  a les
grans  ciutâts. E! 14 d’abril,  en  fer-
se  càrfcc de  l’Ajuntament, des dcl
balcô  prociamava  la  Repdb!ica
juntamcnt  amb  els seus  seguidors,
fet  que  va  ésser  seguit  immediata
ment  arreu de l’Estat Espanyo!. El
1932,  elegit  diputat  a  Corts,  era
nomenat  cap de la minoria de 1’Es-
querra  Repub!icana, que  tenia  38
diputats,  j després  de  moits  debats
obtenien  J ‘Estatut d’Autonomia de
Cataiunya...  Perô no tot havien es
tat  fors  i violes.  Des de l’any  1910
havia  estat  perscguit  i  empresonat

vàries  vegades per defcnsar  els seus
idea!s  j  la  classe humi!. Aixi  ma
teix,  !‘octubre  de  1934 era condem
nat  a trenta  anys de reciusiô  al Port
de  Sta.  Maria.  Perô  gràies  ai  fet
de  ser elegit diputat per al Congrés
e!  16 de  febrer  de  1936, és alliberat

JACINT  CARRIÔ (*)  -

j  toma  a la  presidència  dc  la Gene
ralitât  que  havia  ocupat  des dcl ge
ner  de  1934, amb  motiu  de  la mors
d’en  Francesc Macià i  perquè  e!
Parbament  !‘havia  nomenat  Pre
sident.

Vingué  la  guerra  civil  cl  18 de
juliol  de  1936 u, a pesar  dc  molts
entrebancs,  va  continuaren  cl càr
rec.  Visità  els fronts  i  encoratjava
e!  poble  cata!à  per  poder  guanyar
la  guerra,  cosa  que  no  va  ser pos
sible.

El  feixisme  fcia  la  seva  entrada.
a  Europa,  prôleg  de  la  Segona
Guerra  Mundial,  j  va  impedir-ho
tot.

E!  dia  4  de  febrer  de  1939, a
contracor,  va  exiliar-se  a  França,
pressionat  pe!s  seus  i  per  poder
auxiliare!  ieu fui L!uis, que es tro
bava  ma!alt  a  Bèlgica.  El  juny  de
1940 els alemanys feien la seva en
trada  triomfal  a França  j cl dimarts
24  de  setembre  ea  detingut  per  la
Gestapo  i entregat a la policia fran
quista.  Aquesta  e! traslladà  Ma
drid,  als calabossos de  la Direcciô
General  de  Segurctat, on  va  ésser
interrogat  i  martiritzat  i  després
trasiladat  al  Penai  de  Montjuïc a
Barcelona,  on va  ésser afusellat cl
dia  15 d’octubre  dc  1940,  amb e!
més  gran  secret  per  a  l’exterior,
«para  que escarmienten los catala
nes»,  deien els jcrarques.

Heus  aqui  ur  lider  catâ!à  que,
en  séntir  la  paraula  «fuego»,  j to
cant•nu  de  peus  a  terra,  va  excla
mar:  «per Catalunya!!».

I  avui  encara  ens  manca  un  li
der;  perô  que  ho  sigui  amb  un  fi
nal  més  feliç.

*)  ERC
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Un  éstil de
fer  politica
JOSEP  MASAFRET  (*)

No  cal  dir  que  per  tots  els  mit-  guenestat,  ja  que  de  totes  les vos-
jans  de  comunicacià  es  va  poder  tres  promeses  electorais,  gairebé
cops.ar,  durant  els  dies  de  la  pre-  no  n’heu  complert  cap,  j  aixô  no
campanya,  que  tots  els  partits  p0-  és  pas  desprestigiar-vos,  siné  tan
litics  van  manifestar  que la campa-  sols  dir  la  veritat  flua  j  crua;  heu
nya  electorai  havia  d’ésser  seriosa,  fet  tot  e!  possible  per  posar-vos
sense  desprestigiar  ni desqualificar  d’esquena  als pensionistes,  ais fun
els  adversaris  politics;  aixi  mateix,  cionaris,  ais  treballadors,  ais  dis
el  mateix  partit  del Govern,  PSOE,  rninuïts,  ais empresaris,  al jovent  j
amb  manifestacions  d’Aifonso  tants  d’altres,  i per  acabar-ho  d’a
Guerra,  no  deixà  de  preconitzar-  dobar  heu  defraudat  la  societat
ho.  amb  la  pressiô  fiscai.

—Compte,  que  aix  no  és  fer
voiar  coloms  ni  dir  ccses  per  dir
les,  tot  es  pot  argumentar.  On  és
la  promesa  feta  ais  pensionistes
d’equiparar  la seva pensiô  ai salari
mirnin  interprofessional...’?

—E!  poder  adquisitiu  del Ireba
llador  ha  minvat  o  ha  augmentat,
d’acord  amb  1’IPC,  que  no  ha
compiert  mai  les previsions  que te
nià  marcades  cl  Govern...?

—Eis  disminuïts  fisics i psiquics
cobren  més  de la  minsa  pensié  que
ja  tenien  assenyalada  i’any
1979...?

—S’ha  dut  a  terme  una  revisiô
de  la  Seguretat  Social,  amb  serio
sitat  i  profunditat,  per  tal  que  no
fôssim  un  dels  països  industrialit
zats  amb  una  major  cârrega  social
sobre  les  empreses,  j;  en  conse
quència,  podem  competir  dintre
d’un  marc  legai  amb  aitres  països
industrialitzats?  AixÔ,  segons  un
informe  fet  public  per  la  Confede
racié  Patronal  Europea.

—El  jovent  és tractat  de  la ma
nera  que  mereix,  amb  la implânta
cié  d’un  pia juvenil  d’ocupaciô;  o
és  que  el jovent,  que  és la  saba  de
la  nostra  societat,  no  es mereix un
interès  personai...?

—S’han  çreat  iiocs de trebail,  és
cert,  perà  no  és  menys  cert,  i

CDC  i eU BerguedàL a decisié  de  la  direcciô  nacionai  de  CDC  de  deixar
en  suspens  cl seu  comitè  exccutiu  comarcal  dcl  Ber
guedà  arriba  a  temps  d’intentarevitar  que  la  crisi

oberta  dins  i’organitzaciô  afecti  la  campanya  electoral.  Les
decisions  que  cal  prendre  davant  la  crisi,  perô,  no es podcn
limitar  a  tapar  momentàniament  cl  forat,  sinô que  al partit
li  és necessària  una  clarificaciô  de  postures  que  posi  tots  els
elements  de  la  crisi  damunt  la  taula.  Només  d’aqucsta  ma
nera  es pot  garantir  que  les  mesures  que  s’adoptin  no  es !i
mitaran  a  ajornar  la  crisi.  La  coexistència  de  famjlies  poli-

•  tiques  d’origen  diferent  i la  capacitat  simuitània  d ‘atracciô
j  repulsiô  que  exerceixen  les personalitats  fortes  componen
una  barreja  complexa  que  no -es pot  abordar  amb  cl  simple

•  expedient  de  donar  la  rad  a  un  o  altre  i tornar-se’n  a  Bar
celona.  Dc  fet,  sobre  la  direcciô  naçional  convergent  recau
la  responsabilitat  d’haver  deixat  podrir  la. situaciô.

Si  portem  aquesta  situacio,  que  eis afectats  be podrien  de-
finir  com  a afer  intern,  a  aquest  espai  habitualment  dedicat
a  questions  d’interes  col  lectiu  es  pcrque  al  Bergueda  CDC
no  ès un partit  qualsevol,  sinô ci que governa  la  majoria  d’a

•  juntaments  i també  cl Conseil  Comarca!i,  per  tant,  les se
ves  crisis  poden  afectar  les institucions.  Els  darrers  esdeve
niments  al  si dcl  Conseil  Comarcal  en  sôn  una  bona  prova.

El  Berguedà  passa  un  moment  dclicat  en  ci  quai  persis
teixen  eis efectes negatius  de  i’esgotament  d’un  model  d’in
dustrialitzaciô,  mentre  cl  tren  de  la  reactivaciô  cconàmica
genéral  amenaça  en  passar  de  iiarg.  Es  doncs  un  moment
que  requereix  idees  clares,  conceritraciô  d’energia  i  capaci
tat  d’iniciativa,  j  aquestes  sôn  rcsponsabiiitats  qûc  eis  me
canismes  democràtics  atribueixen  a  qui  ha  guanyat  les  dcc
cions.  Per  tant,  és  licit  afirmar  que  no  és  bo  per  a  la  co
marca  que  cl partit  que  en governa  la  major  part  malbarati
esforços  en  querelles  internes.  La  societat  té  drct  a  dema
nar-ios  que  tanquin  l’episodi  ci  més  aviat  possible  j vagin
per  feina.  -
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