
a  pàgines
del
dissabte

LesaFtresMaMnesIlatinoamericanes]1982No32

JAC IN TC AR R IO

Àvui  novament  cal  recordar
aqueil  5 de maig.

Perquè  les noves generacions
prenguin  consciència que la vida
no  ha  estat  fàcil,  per  a  moits.
Moits  homes  i  dones  que
creiem  en un  millor  benestar  j
vârem  donar tot allôque tenjem.
Va  ésser, per als que  ara  em re
fereixo,  un  llarg  j  penôs  cami
que  vacomençar  el  juliol  de!
1936 i que  encara no ha acabat.

La  vida  és  plena  de  lluites  j
de  mârtirs;  perè  jo  només  puc
recordar  allô que he viscut. I que
em  perdonin  els altres que sibé
no  deixo  de  recordar  no  puc
especificar-!os.  No  cal dir  com
desitjaria  que  llurscoinpanys
també  un  dia els hi  dediquessin
unès  ratiles,  com jo  sovint  faig
amb  els meus. Aquel! 5 de maig
representa  la  resurrecciô  d’uns
idealistes,  que  yaren  ajudar  a
obtenir  els camins  de  la.Demô
cricia  j per tant  tenim 1’ obliga
cié  de recordar-los.  Eren perso
nes  joves  i grans,  que  des de les
barricades  en els fronts  de com
bat  a  les fâbriques  en  compa
yies  de  treball  i en  camps d’ex
termini  havien posat  el  seu en
tusiasme  per un ideal i sabien

•  què  volien i encara no s’ha acon
•  seguint:  l’autèntica  Ilibertat,  la

vertadera  Democrâcia. Ha  estat
un  llarg  cami;  fins  quan  em
pregunto:  Potser  no  es  liegeix
la  histbria?  Es que no hi ha  sen-

•  JO S E P
Les  vaques flaques  de  la  Biblia  ens  han  arri bai

•  amenaçadores  durant  la segona  meitat  d’aquest  segle
X X .  D ‘aquést feliç  segle XX.

A  ra vosaltres potser  em direu per  que ho dic aixô de
feliç.  Es  que  havent  donat  una  ullada al segle XIX,
m’ha  semblat  que,  comparant-b,  el nostre segle que
da  mou  més afavorit.  Sinô,  vosaltres mateixos: A poc
d’haver  començat  el segle XIX  hi hagué la guerra dels
francesos,  dita de  la Independència.  S’acaba aquella
guerra  i comença  l’absolutisme que fou  com  una me
na  de  dictadura  de  males  intencions.  Hi  hagué  un
trienni  liberal i aura  vegada les garrotades, sobretot  a
Barcelona  a. causa de  l’acciô de  l’in vitricollat  comte
d’Espanya.  Poc. després la catôlica Catalunya  crema
els  seus  monestirs  j  els seus  convents.  Comencen  les
carlinades.  A  miii ans de segle hi ha pestes  esgarrifos
ses,  un  “Pronunciamiento”,  una guerra  a  l’Africa,
un  destronament  de  reina, una tintinejant  Repib1ica,
un  altre  “Pronunciamiento”,  una  restauraciô,  ana
altra  carlinada,  unes Éuerres d’ultramar  j un principi
d’anarquisme  força  angoixôs.

L  ‘actual segle  XX,  en  principi  ens  va  donar  una
Setmàna  Trâgica; Una vaga de  la Caiiadenca, un  te
rrorisme  entre sindicats,  un  “Pronunciamiento”  ainb
cua  dictadorial,  una  segona  Republica,  un  altre
aiçament  militar  amb  auerra civil  de  tres anys  i  res

Crisi
més.   •

Després  va  venir  el siienci.  Es  van celebrar  vint-i
cinc  anys  de pau  grisa.  Van passar gàirebé quaranta
anys  amb  els  quais  el poble  es  va  acostumar  a  dir
“amén”.  Fin aiment  s ‘ha passai  suaument  a un  estat
dernocràtic  que, fet  i remanat,  encara déu n ‘hi do.

No;  e! segie XX  no  ha estat  tan esborregat  cOm el
segie  XIX.  Ara  sommés  bons  minyons.

Ara,  analitzant  la qiiestiô,  conveniin  que  ens  han
vin gui a visitar les vaques seques. Les grans idôstries
se’n  van a con Pistracs. Hi ha bancs quefanfiga  i la xif ra
dels  oficialment parats  noinés fa  que  iugmen kir.  La
temença  que  no ens  tocarà més reinei que el d’estrèn
yer  e! ciriturô, és ara general.

Toi  aixa si ilegim la premsa  ho  veiem clarzssim. Hi
ha  una atonia  desesperant,  un  desencés aclapaïador i
una  tendència  a  tirar  de  pensiô  que  és  una  glôria.
Prou  hi  ha poli’tics que  diuen  que  si,  que  tïnguem
confiança,  que ja  ens  en sort irem, perô  la gent  rondi
na,  la gent perd  lafe,  la gent celebra l’aniversarj dels
seus  plançons;  la gent suri  amb  el seu cotxe j s’entreté
iliscant  per  les liarguescintes  d’asfalt,  menjasofregits
de  peix  al  paradors  de  repos programat,  s ajeu a les
platges  del  nostre litoral i consum  ginebra i coca-cola
mentre  diu pestes  del govern,  malaeix els politics  i  es

Cavalca  sobre  les ones

Ês  com si ens hagués caigul una bena delsulis.  Allô  que sembla-
va  simplement  una batalla de  “barcos” de  dos  escolars entrema
liats  s’ha  convertit  en  une  guerra de  debô.  Coin  tantesiirà  algi
(l’Iran  i l’Irak  continuen  esbatussant-se en  una  guerra somorta,
bruta,  ciandestina).  No  ben bé.  Es  tracta d’una  guerra  absurda,
côm  de nyigui-nyogui.  Una dictadurafeixista,  per  distreure e! oer
snal,  envaeix unes illes liunyanes i semi-desèrtiques —aixô s!, d’una
gran  importència  geôestratègica  i  amb  petroli  futur—  en  nom
d’una  deinagôgia patriotera  j poc  clara.  Una metrôpoli  llunyana

.  —encara  més— queja  ni “calvacasobre tes ones” i que viupacfi
cament  la crisi econômica  vol rentar  !‘honor I hi envia  l’armada
colonial,  com en els veils temps. Fins aqul,  normal.  E! môn  es di-
videix:  la vella Europa  se sent solidâria  de  la metrbpoli  tronada.
L  ‘Amèrica Llatina  se solidaritza amb la dictadurafeixista.  Els Es-
tats  Units d’Ainèrica  volen jugar elpaper  de  bon noi iparlen  amb
els  uns  i els altres,  en  un  intent de  convertir  l’épisodi  en un  gran
guinyol  en e! qual ells representin -el paper  de! seny. .  Fins  que  la
violència  treu l’orella. I comença elfoc  i la destrucciô. 1 la mort.  La
mort  absurda d’un  grapat dejoves  d’una  i altra  banda qtieho  hi
tenien  res a veure, ni amb  el general dictador,  ni amb  la dama  de
ferro.  I  és  clar,  el  termômetre  de  la  tensiô  mundial  puja  molts
graus  i trontollén  elsfonaments  de  l’equilibri planetari  i cada cop
som  més a puni  d’anar-nos-en a filar  estopa,  Definitivament.

Des  de l’àptica de  l’estat que ens ha tocat,  la questi6,  perô,  cm-
pitjora;  Portatsper  un cofoisine verbalista de  ‘ ‘madre patria ‘  ‘  o pci
miratge  d’uns  reivindicaciô anti-colonial per  màrfegues,  els diri
gents  pol(tics  —i  els cap de  brot  informatius,  en  moits  casos—
han  tenyit  les crbniques  d’un  argentinisme  descordat,  sense  cij
mena  d’an2ilisi prèvia,  sense  recordar aquella manipulaciô  fran
quista  de laplaça  d’Orient éontra lapèrfida  Aibiô,  sensepensar-se
ni  un minut quin paperpodien  jugar en è! confiicte.  Ei govern es-
panyol  ha pres  un partit  descarat a favôr  de la maniobra feixista,
ha  desaprofitat  l’ocasiô  de  deinostrar  cl  seu pretés  europeisme
(lieu  suport  a la iegalitat britànica,  aliunyament  posterior  davant
la  violència) i encara vol fer  veure que pot  oferir soiucions  al pro
blema  (viatge dcl ministre d’exteriors a Nova  York),  mentre la te
levisiô  —gran mitjà d’in toxicaci6 estatal— ens cafta  les excel. lèn
cies  de  l’exèrcit argent!, amb una samfaina  de tôpic  que esgarrifa,
mentre  ens escamoteja  la situaciô reai dcl poble  argent! (inanipu
lai  per  un patriotisme  d’estar per  casa), e! per iii internacional ici
joc  d’ous  de  les grans potències  en  aquesta  “guerra de  barcos”,
cruenta  i inztil.

Escric  aquestes  notes  a l’espera de  més noticies sobre  e! desen
volupament  de la guerra de l’Atiàntic-Sud.  Es a dir, a i’espera de
noves  vio1èncie,  morts,  destrucc ions,  j  tensiô  mundial.  [penso
que  s’han  begut  l’enteniment.  Encara que per  ais uns  i per  ais ai
tres  hi hagin  raons,  suposadament  de  pes,  per fer  allô que  fan.
Raons  que  no haurien de servir per  ais joves  argentins iper  aisjo
ves  britânics que  moren  i moriran  a  les aigiies glaçadesd’aquest
Atlàntic-Sqd  en nom  d’una  demagbgia  que  no treu  cap a  res.

queixa  de  la crisi.
Lajoventut  encara s’ho passa milior. Es mirala  cri-

si  amb  unafilosofia  de les inés cretines. Juga al “fut
bolin”,  a  “la but (farra”, en gega•eis pares aferpunye
tes  j,  en alguns cas, es desfà del seu anonimat  desgra

ciant  aigun  jard!,  esbotzant  ‘ alguna  farola,  fent,
diguem-ne  i  ‘amor  a  noies fâcils  i tractant  de poca
vergonya  l’urbà  de  bona  fe  que  encara  pensa  que
s’ha  de fomentar  e! civisme.

Perôjo  djria que tivui les veritabiement sortoses sôn
les  noies.  Han  evolucionat  molt.  Tenen les mares  es
poruguides.  Tot  allô dels  conseIls maternais  j  de  les
prudències  pudoroses  ha passai  a inillor vida. La noia
suri  de pesca amb  la canya ben preparada  j amb  l’es
quer  a punta  d’ham.  E! noi només ha de deixar-se en
ganyar.  L ‘an tic  est(mul  cavalleresc de  con questa  ès
ara  un  vabor decadent.  També  hi ha crisi de  galante
ria.

Mentrestant  la ,necanitzaciô ompie  els mercats amb
un  m!njm  d’esforç.  Malgrat que  la gent  amb  e! con
sum  hifa  totel  que pot,  els stoks  estan piens ici  mer
cat  s ‘i,nmobilitza.  L ‘oferta ès gegantina j la demanda
insuficient.  Arriba  la crisi. Mais humors  ais mercats j
nerviosisme  a les fabriques  Les  vaques seques amena
cen.         • •  •

(passa a la pàg. seguent)
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con  e! peligro rojo», que• en diuen  1
diçconaris  com a joguines

Tema

U n  llarg  i  dificil  cami
A  37 anys de la  capitulaciô  dels exèrcit  nazis,  cal recordar  la  data  del 5  de

maig  com un  punt  j  final  ais llargs  j penosos  anys de sofriment  que  moites
persones  hagueren  depatir.  Cal  fer-ne  memôria  perquè  mai  no  es tornin  a  re

petir  aqueils dies.

JAU M E  FU S TE R
escriptor

sibilitat?  Per  què  varen  servir
tants  sofriments,  tantes  morts.
Dna  la  sensaèiô,  potser,  ingè
nuament  que  es vulguin repetir
uns  fets  i  ilavors  tot  seran
planys,  com tenim l’exemple de
les  Malvines,  e! Liban  ,  l’Iran,
etc.  ,etc. Avui,  ja  no sols  parlo
de  Mauthausen  com veieu, siné
en  termes generals.

Voldria  que  tothom  pren
gués  consciència j no deixés fer
a  qualsevol  ja  que  els  destins
sén  de  tots  j  no  han
d’administrar-los  només  uns
quants.  No  ês  possible,  doncs,
allô  que ja  ho faran  els altres,  o
que  ja  n’estic  cansat.  Bmen
gem  cada  dia,  doncs  la  feina
tg’mbé ha  d’ésser diària.  Som a
temps  .a rectificar  ja  que recti
ficar  diuen  que  es de  savis.

Cal  tenir  en  compte  que  uns
varen  sofrir;  perô  encara  sôn
ms  els que no coneixen tots  els
sofriments  de  la  vida  i  que  si
ens  ho  tirem  a  l’esquena  pot
repetir-se  aquella  tràgica  histè
ria  j  llavors  tot  seran  gemecs
perô  ja  no  hi serem  a temps.

Cal,  doncs,  agrupar-se,
agermanar-se  amb els més afins
j  mirar  de  fer  pinya  tots  ple
gats.  Perqué  aquest  llarg  cami
de  dubtes j de  sofriments s’aca
bi  i  trobem  la  recta  final  del
nou  camj  j  de  l’esperança  tàn
desitjada.  Cal fer  una  observa-

ciô.  Recordo  que  durant  la  Se
gona  Guerra  Mundial  a  França
va  haver-hi  un  partit  que  va
creure  allô  del  pacte  nazi
soviètic  j va sabotejar  tant  com
va  poderl’exêrcit  francès; quan
de  sobte  els  seus  membres  es
varen  trobar  atrapats  j Iliurats
ais  camps d’extermini,  tot  eren
planys.  S’hayien equivocat.

També  cal  recordar  que
quan  els  catalans  o  espanyols
&rem  iliurats  ais  camps  nazis,
no  se’ns  va  preguntar  mai  si
erem  republicans,  socialistes
comunistes  o  sindicalistes,  tots
erem  iguals.  Rojos  espanyols  i
aqui’si  quecomençava  la verta
dera  unitat.  Carn  destinada  al
crematori.  Sense  distinciô.  I  si
algunsvàrem  quedar  va  ésser
perquè  la guerra  va  acabar.

Avui,  doncs,  es  un  dia  ade
qua  per  recordar  aquestes  co
ses,  han  passat  46  anys  j  sôn
molts  els que  encara seguim per
poder-ho  recordar  i voldria que
aquesta  experiència  fos  inter
pretada  com una necessitat  i un
deure  de  tots  eis  ciutadans  per
interessar-se  per  allô  social  j
politic  •  que  en  defjnitiva  és  e!
que  fa i desfa a  favor  o en con
tra  de les nostres  vides.

En  definitiva,  unllarg  i diff
cil  cami que crec mereix una  se-
dosa  reflexi6  per  tal  de  no  ha
ver  de  demanar  perdé.


