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y an bombardejar  cases  j
ciutats,  van espoliar  e!
que  van poder  i, a més a
més,  e!  seu  bàndol  va
perdre  j van  fugir  com

coniils.  Aquest  tipus  d’individus
existeix encara  avui en dia i sovint
surt  aia  premsa  per  les  seves
aventures  actuals.  (...)  Encara
més:  la  policia  dels  seus  llocs
d’actuaci6  i origen  sol tenir-los
estretament  vigilats  perquè  no
tornin  a  venir».  (Regid7,
14-11-96).

Qui  escriu aixà sobre els briga
distes  internacionals  de la guerra
civil,  Antoni Arderiu,  cap del PP
a  Manresa,  fa  esgarrifar  de  ta!
manera  per  la  seva ignorància  i
virulència  que hom tendeix a con
cloure  que  un  pensament  aixi
només  pot  provenir  de! dimoni,
d’un  Le Pen vocacional o del Jai
mito  dels  acudits.  De  quin  dels
ires?

De!  dimoni,  no:  mai  no  he
detectat  olor de  sofre en la proxi
mitat  del  senyor  Arderiu,  i puc
acreditar  que  es tracta  d’una per
sona  de  tracte  cordial  j d’educa
ciô  exquisida.  Un  Le  Peu?  En
bona  part,  si: el senyor  Arderiu
sap  que, a més  d’un extens fran
quisme  sociolàgic,  a l’estat espa
nyol  hi ha  un  vivissim  feixisme
psicolôgic  al qua! entusiasma que
la  brigada  dura  de!  seu  partit

natural,  e! PP, es tregui  la careta
de  tant en  tant i ilanci uns quants
exorcismes.  Le Pen  sf, per tant.
Perô,  sobretot,  Jaimito:  aquel!
xicotet  espavilat d’escassa lectura
i  cosmovisiô raquitica que acostu
ma  a donar  so!ucions  risibles  a
qùestions  serioses.  Perquè,
deixant  a  banda  la  coïssor  que
pugui  produir una erupciô de biis
de!  franquisme  inferior  com  la
que  Arderiu  acaba de  trasliadar a
!‘opiniô  pttblica,  e! pitjor  de! seu
pensament  ès  que  prové  d’un
fenomenal  error de concepciô.

Per  arribar  a la conclusiô  que
els  estrangers que van defensar la
Repitblica  eren  una  barreja  del
famôs  mercenari Car!os, dels tor
turadors  de! KGB i dels hooligans
tatuats  de!  port  de  Liverpool,
Arderiu  beu de dues fonts enveri
nades:  una,  la  seva  vinculacié
social  i genealôgica  amb el fran
quisme,  encara  que  eh pretengui
e!  contrari; una  altra, els pamflets
amb  estampetes de la beltenèbrica
Espanya  del  Movimiento,  dels
quais  semblen  extretes,  litera!-
ment,  algunes frases  del seu  dis
curset.  La suma de fonts, més una
certa  predisposiciô  personal  que
se  li suposa, donen com a resultat
un  home  desenfocat;  un Jaimito
fatxa;  un acudit.  E! problema  és
que  un acudit aixi, en p!e Ajunta
ment  de Manresa,  no fa gràcia.
Faangûnia.
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S r. Antoni Arderiu:
Una  cosa  és tenir  opi

nié  d’uns fets  d’ara fa 60
anys  per haver-los  l!egit i
escoltat,  i una  altra  cosa

és  haver-los viscut amb e! risc de
deixar-hi  la peil.

Sr.  Arderiu,  cregui’m,  s’ha
equivocat.  VulI  que  sàpiga  que
jo,  per la quinta  de 1937, vaig ser
destinat  juntament  amb  a!tres
manresans  a la 14 brigada  mixta
internacional,  on  e! 60 % eren
espanyols  i  !‘altre  40  %  eren
estrangers  voluntaris. No com els
milers  d’a!emanys,  italians  i
marroquins  del canté  de Franco,
que  eren forçats.

Aqijelis  voluntaris  que varen
venir  a  defensar  la  Repéblica
tenien  de  20  a  50  anys,  en  un
90  % eren  idea!istes  que  sabien
què  era  e! feixisme, perquè  moits
ja  n’havien rebut  les conseqiièn
cies,  que  jo  mateix  vaig poder
constatar  durant  la meva estada
de  prop  de  cinc anys amb  les SS
en  els camps  de  Mauthausen  i
Gusen.  Vull  recordar-hi  també
que  la Guerra  Civil Espanyoha va
acabar  a començament  de  1939,
perà  per  a milers d’espanyols no
va  es acabar fins a! cap de 36 anys
més,  amb la mort de! dictador.

Aquests  dies,  uns  homes  d’a
quelles  brigades  internacionals
han  vingut a recolhir el premi  que
el  govern  legftim  els  havia pro
mès,  i que  fa pocs  dies  les Corts
actuals  es van manifestar  perquè
se’ls concedis: la doble nacionahi
tat  espanyola.

Sr.  Arderiu,  ara vostè els la vol
negar,  perô  la tenen ben guanya
da.

No  vul! allargar-me més i reca
paciti,  la  guerra  es va  acabar  e!
1976  i va costar  milers  de vides  i
gran  quantitat  de  l’or  del  Banc
d’Espanya.

Deixem-nos  de guerra i que no
vingui  mai més. Cregui’m.

(N.  de R.  -  Aquest  article respon al
publicat  ahir en aquesta mateixa sec
ci6perAntoniArderiu,  regidor cap de
liista  de! PP a i’Ajuntament  de Man
resa,  en  el quai  es desqualificaven
amb  vehemència  els membres  de les
Brigades  Internacionals.  Jacint
Carriô,  supervi vent dels camps  d’ex
termini  nazis,  és  regidor  al  Grup
Municipal  Socialista de l’Ajuntament
de  Manresa)

DES DE LA COVA
AN TO N I  M . S E R R ALLO N G A S J

Cardièpa tes
intranquilsD urant força temps hem

-     sentit parlar  de la reor
denaciô  sanitària. Reor
denar  o reconvertir  vol
dir  que  una  cosa  que

funcionava  no pot continuar fun-
cionant  igual.  Aqueil  servei  o
empresa  ha de phegar, quasi sem
pre  per raons econômiques,  que
s’imposen  rotundament.  No  es
poden  suportar !es pèrdues.

Una  persona  entesa  em va dir
ja  fa temps  que  a  Catalunya  hi
havia  un 1!it j mig d’hospital  per
cada  cent habitants. Que a Manre
sa  i  comarques,  en  canvi,  n’hi
havia  tres j mig. Es veia a venir !a
reordenacié  per estalviar diners a
Manresa  j aixi disminuir e! dèficit
sanitari.

Es  clar que si una clinica té  uns
trenta  hlits, i ha  de  mantenir  un
servei  de  recepcié,  secretaria,
arxiu,  assistent  social, !aboratori,
raigs  X, cuina, neteja, bugaderia,
etc.,  si s’ajunta  amb un  hospital
més  gran, aquestes despeses pesa-
ran  menys. E!s mateixos serveis de
!‘hospital gran, amb e! mateix cost,
es  podran  donar  a trenta  ma!a!ts
més.

Per  aixô em vaig creure que era
una  bona idea trasltadar la Unitat
Coronària  al Centre Hospitalari.
A  més a més, un ma!aht de cor pot
tenir  altres problemes  i pot  anar
bé  tenir altres especialistes a prop.
Eh trasllat es va consumar a mitjan
mes  de  maig.  Després,  com que
«ja  està fet», pot ser que cada dia
se’n  par!i menys. S’ha esco!tat tot
hom?

Alguns  malalts  de! cor  estan
cada  dia mès preocupats. S’ha per-
dut  e! cardiôleg  de guàrdia.  L’e
quip  ha  quedat  dispersat.  Què
queda  de !a Coronària?  E! rètol
convertit  en  adjectiu:  «Centre
Cardiolègic».  El malalt que  m’ho
exp!icava  anava dient: «com que
no  séc metge, em diuen que no tic
res  a dir». Jo pensava  per dintre:
e!s  que han manat tot aixà, no han
valorat  la importància  que  té  la
tranqui!’!itat  de!s ma!alts; aquest
pobre  home, quan es trobi  mala
ment  ha  d’anar  a parar  a aquest
centre,  no té cap altra a!ternativa.

E!s  gestors  de la sanitat  potser
es  pensen  que han  resolt  e! pro
b!ema  econômic  encara  que
hàgim  perdut  !a Coronària.  Un
a!tre  ma!a!t em va fer  descobrir
que  potser  s’equivoquen. Va anar
un  dia a urgències, perquè  es tro
bava  malament.  E! van tenir  tres
hores  fent-hi proves. A! fina! li van
donar  un patraco! de resultats  de
!es  proves tot  aconse!lant-hi que
anés  a veure e! seu cardiôleg. Em
diran  que  aixà és més econàmic
que  tenir un cardiôleg de guàrdia.
J0  flO sé si m’ho creuré. Penso que
e!  cardiô!eg no n’hi hauria fet tan
tes,  de proves.

Si  fos veritat  que  no  hi  havia
diners  per mantenir !a Coronària i
no  hi havia més remei que  supri
mir-!a,  no  s’havia  d’haver creat
mai  aquesta  sensacié  d’insegure
tat.  Tras!ladar no és igua! que des
membrar.  Hi  ha  ma!a!ts  que  no
estan  tranquils. M’agradaria saber
quants  diners  costa la p!aça d’un
cardiô!eg  de guàrdia  permanent;
què  han  fet fins  ara  les ciutats  que
no  tenien  Coronària.  No  és  el
mateix suprimir un bon  servei  que
continuar  sense tenir-!o  perquè
mai  no s’havia tingut.  Es veritat
que  a Manresa  haviem estat  fins
ara  uns privilegiats? Des d’ara, el
que  han de fer e!s cardièpates  és
esta!viar  diners costi eh que costi i
amb  el risc que sigui?

EL SUBMAR
M AR C  M AR C É

BrigadaArderiu -

TRIBUNA
JAC IN T  C AR R IÔ  I V ILAS E C A

o  vivència

SUBSCRIPTOR, NO T’HO PERDIS! VAL LA PENA
CONCERT DE «OCULTS I GLAUCS»
D IA:       16 de novembre
H O R A: 2/4  d’il  de la fit
LLO C : P ista C aste li, de M anresa.
P R E U S : taquilla : 1 .200 /  anticipada: 1 .000 / Club Regiâ7:
800 ptes.
E ls susbcriptors poden passar o recollir les entrades per les
nostres oficines

INFORMÀTICA
del carrer de S ont Antoni M aria C laret, 32 -  M anresa  -

ORGANITZA: BLOC

E l C LU B R E G IO 7 fe inta tots e ls seus socis subscriptors que avui ce lebren I aniversari

-  tlufs Colomer Llordella. de M anresa.
Josep Trullàs Rafat. de Manresa.

-  Maria Rosa Laimon Girait. de M anresa.           -

-  Mariano Fosas Iglesias, de M anresa.
-  Enric Forradellas Pons. de Manresa.

-  Francisco Tomàs Munt, de Sant Joan de Vilatorrada.
-  Antoni Vilalta Valenti, de Manresa.            -

-  Antonia Batriu Casasayas. de M anresa.
-  Antoai  Soté Rubia. d’lgualada.

-  Josep Maria Bousili Pons. d’lgualada.
-  Avui, la cap de màrqueting de l nostre diari, Susana Teixidô Tapias.
fa  29 anys. No us oblideu de felicitar-la, estarà moiti moit contenta.

Felicita ts S usana, ja en tenu un de més.
-  Avui, M arta Besora M onter, de S ant V icenç de C aste lle t, fa anys.

Fe licita ts de part de ls teus pares j germà.
Ahir  Florenci Pons Soler va fer 38 anys P er moits anys

NOUSCURSOSINTENSIUS
EXPERT  EN

MICROINFORMÀTICA
EMPRESARIAL

(titulaci6  homologada per  l’Associaci6 Espanyola de
Centres  d’Ensenyament d’Informàtica)

-   MS-DOSIWINDOWS95
ENTORN  WINDOWS 3.lx

WORD
-             EXCEL  -

BASE  DE DADES ACCESS
INTERNET

GESTIÔ  COMERCIAL
-  GESTIÔ  COMPTABLE

INLINGUA  Passeig de Pere III, 68 bis. Manresa
Horari  d’olïcina: d’il  a 1 j de 4 a 8


