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O C TAV I
Dimecres  passat  al migdia éls 

teletipus  treien  foc  pels  quei
xals,  anunciant:  “La  Alfa  Co
misarfa  de  la Naciones  Unidas
para  Refugiados  ha sido galar
donada  com  e! premio  Nobel
de  la Par  1981”,  en casteilà  ja
veieu.  Que 1’ACNUR, j aixô ja
ho  podeu ilegir en català,  si vo
leu,  fos  guardonada  amb  el
Premi  Nobel de la Pau  1981 vo-
lia  dir,  autômàticarnent,  dissor
tadament,  .. cia-ris-si-ma-ment,
que  una  vegada  més  els  suecs
de  la  Suècia  liiberai,  perô  que
tenen  govern  conservador,  no
havien  donat  els  punts  neces
saris  a  la  candidatura  del  rei
Joan  Caries r al premi  Nobel de
la  Pau.  Ja  els points. els hi  van
donar  a  la  Alta  Comisarja
aquesta  de la punyeta.  Es a dir,
els  suecs es  van  fer  el  Suec en
un  tema  que  no  tenien  perqué
fer-b,  que  ja  en  tenen  prou  a
casa,  no?  Què saben  eus  de  la
importância  que  hagués  tingut
a  la  nostra  desgavellada  casa
un  premi com  aquest,  eh? Idé?

Que  sabran  eus  d’advocatj
llos  defensors  de  la  desestabi
litzaçiô  d’una democràcia  que  a
punta  de  metralleta  î  cofies al

suelo  va  passar  de  consolidada
a.  liquida  i  vaporosa...  què  sa-
bran?  La  dansa  de! sabre  hau
rien  de  saber  aquesta  gent  que
es  fan  el suec a la  bali-ba-là.  A
la  balj-ba-là  li va iii  va dir el Te
jero  ai  Congrés  en  pIe:  “todos
al  suel  ratatatatà!”  i sus sefio
ries  que  s’estiren  i e! poble  que
s’arronsa  d’aliè  més dalionses.
Què  sabran  eus?  Si ni es deuèn
d’haver.  ilegit els arguments que
demanaven  que  e! Nobel  de  la
Pau  vingués  cap  aquj  i  no  que
se  n’anés  cap alià.  Au  vinga!.  I
per  segona que els hi han enviat
a  la gent  de I’ACNUR,  que  a la
fi,  no  us  pensessiu,  ja  l’havia
rebut  el 1954 per la  seva actua
ciô  d’ajut  ais  refugiats  en
I’Europa  que va quedar  després
de  la  segona  gran guerra,  quan
encara  no  hi havia  otan’s  per a
ingressar.  Si  es  que  ja  ens  hà
van  deixar  ben  clar  quan  els
pointeadors  suecs li  van  douar
el  Nobel  al  professor  de  Har
yard,  abusananos  Kissinger.

Que  més es  pot  dir?  Un  any  li
donen  ais  que  ajuden  ais  refu
giats,  i un altre  li regalen  al xa
faxinos  que  afavoreix  la  prou
feracié  de  refugiats..  Cosa  de
multinacionais,  segur.  Vaja.
quins  uns!

Tema

cara  a  la  truita,  eh?  J sabeu  a
quans  muions  va protegir  elrei
quan  va  fer  tornar  les  ovelles
negres  al  corral?  Trenta-cinc,
trenta-sis  (quants  fatxes  hi
ha?),  trenta-set...  Ja  em  direu
si  per xifra  j qualitat  la cosano
estava  clara.  El  que  passa  .és
que  els suecs s’han  fet  el  suec.

L luts
Companys.

j’ Jover
JAC IN T  C AR R IÔ

‘Eh dijous  passat  dia  15 d’oc
tubre  va fer  41 anys  que  !a bar
bàrie  afusehlava elPresident  de
la  Generalitat de  Catalunya,  e!
Mo!t  Honorable  sr.  LIuls  Gom
panys  i Jover,  votat  com  a  ta!
pel  poble  de  Catalunya.

No  es va  tenir en compte  mes.
Tant  com era la màxima  repre
sentaciô  d  ‘un  poble,  com  els
esfo’mços que  va fer  per  posar
ordre  en  aqueils moments  dif(
cils,  .  propis  d’una  Gùerra  Ci
.vil.  Guerra Civil que  ni eu, ni la
gran  majoria  de! pobie  havien
provocat.  Quantes vides va sah
var.

I  cal mepetfr-ho. No  és va  te
nfr  én  compte  tot  aixà,  pemquèels  autors franquistes  d’aqueil
crim,  només pensaven  una  co
sa  i era destruir C’atalunya com
si  un  pobie  de  m  de  quatre
miions  d’habitants  el  pogués
armassam matant una o  vàries per
sones.  Company. era una pems’o
na  digna que havia dedicat  tota
la  sèva vida a defensar la Lliber
tat  i  la Democmàcia, dues  pu
raules  molt  boniques,  que  avui
molts  repeteixen  i no  saben  e!
què  voien  dim.

Un  home  amb  58 anys  a les
espatiles,  perseguit  î empreso
nat  vàries  vegades,  procedent
d’unafamflia  behestant  de! Te
rrôs,  que de  moit love  ai sortir
de  casa  va  veure  que  hi  havia
molta  gent  necessitada i un po
ble  marginat que  calia defensar
i  aixô  és e! que  va fer fins  al da

rmer  moment,  com  tants  d’a!
tres.

Va  ésser un po!(tic  mo!t  dis
cutit  I criticat per  la dreta.  Na
turalment,  e!! era  d’esquerra  u
de  debô.

Recordo  com  si fos  ahfr que
va  venir  u  Manresa  al  teatre

Gran  Kursaal  .  Estava pie  de
gom  a gom,  com poques  vega
des  per  ailà  a la primavera  de!
1931,  quan  e! pzibilc  dempeus
l’ac!amava per  les parau!es que
deia  î les  veritats  que  contava,
més  grans  que  !a  Seu.  Mois
manresans  i  comarcans  encara
deuen  ésser  vius  per  poder-ho
afirmar.

Per  totes  aquestes  coses  I
d’altres  va ésser vexat  î assassi
nat  e!  nostre  advocat  i  defen
sor,  en  L!ufs  Companys.  Perô
e!  temps fa  justicia  îles  aigues
tomnen a la mur.

Rebeu,  . doncs en  aquest  41
aniversari  e! nostre  reèord j ho
menatge  î per  molts  anys,  nos
ire  Mestre.
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Un  altre  Nobel  perdut.  I  van  dos.  I com no  passi
un  daltabaix  sonadissim,
santaquiteriapregueupernosaltresamèn,
seran  tres l’any  vinent.

F is  suecs s’han fet el  suec
I

Sabeu  a  quanta  gent  ajuden
els  de l’ACNUR?  Segons es diu
j  publica  ais diaris:  a  uns divuit
milions  de pobres paries escam
pats  per la terraa  causa  de gue
rres  i  agressions  que,  evidente
nifbo vicente,  no  han  provocat
ells  sinô els de  la raça  kissinge
nana  j derivats.  Li veieu l’aitra

V ila tans,  .senyor.  M artin  V illa?
JA  U M E FU S TE R

Ho  ha dit a’mb lotes  les iletres, Ha perdiit  els esireps  i ha ensen
yat  ei’ilautô de  l’irredentisme feixistoide.  E! senyor Martin  Villa
ens  ha escopit  amb  la ràbia que  e! caracteritza que  els nacionalis
tes  som  vilatans (aJdeanos). En primer  Iloc: molts  de  nosaltres vi
vim  en pobles  (aldeas) petits.  I,  em sembla,aixô  no  és cap desho
nor.  Per  tant, s’haurià pogut  estalviar el menyspreu.  Ens acusa de
nadonalistes.  Que ho faci  ell,  em fa  gràcia. E!! —i els seus—  que
d’en çà  de fa  una pila  d’anys  invoquen  en  va  e! nom  de  la naciô.
Que  han  creat noms  tan rimbombants  com  “CompauiiaNacional
de  Teléfonos  de  Espafia”  (sic) o  “Red  Nacional  de Ferrocarriles
Espafi oies” (sic) o. “Instituto Nacional  delLibro  Espahol”  (sic). El
senyor  Martin  Villa  j  tota  la  trepa  sôn  els  nacionalistes  per
excel.  lència. Sôn  eus qué  s’entesten  a veure  una  naciô  on  només
hi  ha  un  estat,  sôn  ells  els que  s’inventen  una  Ilengua nacional,
una  cuitura  nacionai  un  govern  de  la naciô.  Ves per  on!,  direu,
Ara  reuita  que  coincidim  amb Martin  Villa. Perô hi ha una dfe
incia.  que  ens separa radicalment. Que eU s’equivocq de  naciô. Sen
yor  Martin  Villa, escolti’m,sj liplau:  hi ha dues menes de naciona
lisme.  L ‘agressiu (que  vostè —i  els seus— practiquen)  i. e! nacio
nalisme  defensiu  quejo  (la modèstia  va de part)  î els meus practi
quem.  Nosaltres  nô  volem  que  Espanya  sigui  una  naciô
(catalana),  ni  ens  creiem allô deis  “trescientos  miilones”  ni  in
flem  el cap a ningi  amb  el dia de. la Catalanitat.  Mireu si. soin de
fensius  que  molts  de  nosa!tres  ni questionem  que  ens  arrabassin
un  tros important  de la Naciô  (e! Pais  Valencià).  Vostè ens imposa
(o,  com  a mi’nim vo! imposar-nos)  una naciô postissa per  hormo
nes  î nosaitres usem les neurones —de  la histtria,  de  la geografia,
de  la ilengua ide  ie’.i cultura,  de I’economia,de! tarannà— per  a defensar  elfel  inquestionabie  qùe som  una naciô.  Una naciô, senyor
Martin  Villa, que no es vol imposar a cap a!tra naciô de! môn.  Quenos’atreve,x,  senyor Marlin  Villa, ni tant. so1,  a  imposar la prôpia
ilengua  ais conciutadans  que  encara no  la parkn.  Lïna naciô,  en

definitiva,  que subsisteix  amb dflcu1tats  perô  que  va ser i vol con
tinuar  sent  oberta ai môn  —a les altres nacions—,  en  un intercan
vi  enriquidor.  D’igual a igua!, perô.  No ens espanta la sevafatxen
deria.  L ‘hem resistidad’ença  de l’onze de setembre  mi’tic. O si vol
que  siguem  més modems,  d’ençà d’un 26 de  gener de  1939, quan
els  seus  entraren al Cap  j Casai i començaren  a fer-nos  la guitza
constant.

De  vegades,  senyor  Martin  Villa,  som  meseils  i sembla  que
perdem  l’oremus.  Tenim  hores  baixes. i confusions  mentais  î ofe
rim  l’espectacledeplorable  de  la desuniô:  Jaho  sé. Perà no  ii ha
deferpensar,  en  absolut,  qùe ens  té e!peu  al col!, ni que  ens pot
penjar  la ilufa,  ni que ens pot fer  servir de peanya per  a enlairar-se
triomfal.  No,  senyor Martin  Villa, aquesta  naciô  d’aldeanos  me
sel!s,  sense oremus,  amb  hores  baixes I plens  de  confusions  men
tais,  desunits,  no combrega amb  les rodes de  mou  de !‘espanyolis
me  més tronat.  Isap  on  és, què  ès i on  vol arribar. I  no,  no volem
ser  la caputxeta  vermella d’un conte on vostèfa  de hop.  Ma!grat e!
23  efa,  la l!ei  d’harmonitzaciô  j  !es dents  que  eus  ensenya  amb
!‘amenaça  de degoilar-nos.  Perquè ja fa  temps  que  no  creiem  en
iops.  I  no  eus mamem  e! dit,  encara que  aigu, ai Madrid  del seu
cor,  ii hagi dit  e! contrari.  Tinc la més absoluta de  !es certeses que
no  em ilegirà, senyor Martin  Villa. Perquè  vostè no sap Ilegir (en
aquesta  hlengua de  vilatans, .s’enten).  Per  aixô  l’article és  inatil.
Tot  e! que pot passar és que  unfuncionari  espavilat e! declari anti
constitucional. Doncr sup qué le dic? Que s’hi posi fuies  (elfuncionari,
s’enten. I  vostè, si vo!). Perqi4  al cap i a lafi,  ém sembla que qui no ès’
constitucionai ès’ vostè. I  no perquè  vostè no  respecti e!  ti’tol vuité
de!  magne  pa7,er sinÔ perquè  no  respecta un  dels  drets  humans
fonamentals:  e! dret a ser dferent.  O.perquè insulta els vilatans. O
perquè  s’inventci unes guatiles que  no se !es empassa ni un curt de
gambals.  I. mentir  —encara  que  sigui per  interès-.— és  un pecat
mo!t  gros  que  soi acabar  malament.

O  sigui  que,  senyor  Martin  Villa. Estigui  bonet.


