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Els jocs olímpics a Madrid 

Els qui ens llegeixen —en aquestes pàgines i a 
totes— saben sobradament que políticament no militem, 
a les files de cap partit. Això, naturalment, ens impideix 
presentar-nos a cap tipus d'eleeció, car una,cosa con-
tradeix l'altra. Però preferim aquest sacrifici i serva r̂ la 
nostra independència política, per tal de poder expres
sar, quan ens abelleixi, la nostra opinió... 

I aquest és el cas d'aquest moment, en què, perple
xos, presenciem —a desgrat déla negativa posterior per 
part del senyor Verstrynge— una trista anècdota políti- • 
ca que ens obliga a endinsar-nos, en període electoral, •• 
en un afer d'eminent tall electoralista, cosa que v^-molt 
en contra.de la nostra voluntat. 

Si per una banda, però, no militem en cap partit, per. 
una altrano hem deixat d'ésser nacionalistes catalans, i 
quan hi ha un fet, un horne o una llei que afecta fona
mentalment la nostra idea bàsica, no podem deixar 
d'intervenir-hi... 

Lluís Crusellas 

l'agència informativa Europa Press, entre d'altres co-' 
ses, que«Madrid tiene las mismas condiciones que Bar
celona y por tanto también puede ser candidata, y yò 
4/oy a intentar que lo sea». 

No havíem llegit mai, ni a l'Estat espanyol, ni a.cap 
dels països que coneixem —i en coneixem moltíssims— 
el que es diu en llenguatge vulgar una patinada impolíti-
ca com «el propòsit del senyor Verstrynge, fet públic 
com a motivació de vots en una campanya per una al
caldia. 

Ni tampoc creiem que, en tota la història dels jocs 
olímpics, s'hagi donat mai un cas semblant, cosa que la
mentem dir, però que correspon exactament a la veritat. 

És cert que el senyor Verstrynge ha desmentit pos
teriorment el seu propòsit declarat a Europa Press, però, 
que nosaltres sapiguem, no ha desmentit pas haver dit 
aquelles paraules..., cosa que per ser vàlida també hau
ria de confirmarEuropa Press... 

LA CONTRADICCIÓ INTERNA D'ALLWZA 
POPULAR 

No té res d'estrany que el partit de Fraga —com| 
qualsevol altre partit, puix el fet de patrocinar els Jocs 
Olímpics per a Barcelona constitueix, sens dubte, una , 
forta motivació de vot— especialment tractan-se què 
les olimpíades no són demanades en patrocini per cap 
estat, sinó estrictament per una ciutat individualment, 
hi hagi' acudit amb aquesta motivació. La nou nada de
mocràcia espanyola es moü encara en aquests paràme
tres demagògics. Ho comprenem; puix ningú no pot es- ' 
far en contra, a casà nostra, que Barcelona patrocini les 
futures Olimpíades, a no ser que vulqui votar en contra ' 
d'ell mateix en la contesa electoral. ^ 

Però el que ens ha produït una veritable indignació r 
— especialment tractan-se ara d'una contesa electoral 
en la qual els propòsits i objectius municipals, que des
prés s'hauran de complir— és que el senyor Verstrynge, . 
candidat a l'alcaldia de Madrid, el dia 23 declarés a 

NO ERA SOLAMENT EL 
SENYOR VERSTRYNGE 

Naturalmerit, des del primer instant vaig adonar-me, 
puix no podia ser d'alti'a manera, que Europa Press no 
podria desmentir la noticià, tingués la Importància políti
ca que tingués. Però els fets també ho han confirmat: 
les declaracions del senyor Robles Piquer desmentint 
que s'haguessin editat 200.000 impresos esbombant 
la candidatura de Madrid —però acceptant que sí que se 
n'havia parlat—, la forma del desmentit del senyor Vers-
tryngue i, també, la indignació dels membres del partit a 
Barcelqna-i la declaració del senyor Fraga, en donen fe 
sobradament. 

NO VARIAREM LA NOSTRA LÍNUV 
NACIONALISTA 

Fins ací ens hem referit estrictament als fets. No apro
fitarem l'avinentesa per fer forat en el fet, cosa que els 

nostres lectors ja veuen que ha fet prou el senyor Vers
trynge. Tampoc no farern cap comentari sobre les possi
bles variacions polítiques. Entre d'altres raons, perquè 
no val la pena. 

Però del que sí estem segurs —i'pensem poder dir 
tranquil.lament— és que la cosa haurà estat de lamentar 
per al senyor Fraga, del qual l'amirall Nieto Antúnez 
— abans que Espanya enviés aquell a Londres— va dir 
que era, políticament, l'home del futur. Els fets ho han 
demostrat. Dels personatges — especialmeat dels 
d'UCD— de la «transició» n'han restat ben pocs. Al
guns dels seus noms no s'esmentaran mai més en políti
ca. Però el senyor Fraga és, ara mateix, el cap visible de 
l'oposició. 

I sap, de sobres —també per la reacció del seu partit 
a Barcelona— que les paraules del senyor Verstrynge no 
els han fet cap bé. 

Des del nostre angle, i per tot el que impliquen per a 
Catalunya, també lamentem els propòstits increïbles del 
senyor Verstrynge. , -

BARCELONA I EL BARÓ DE COUBERTIN 

El baró de Coübertin, que va reimplantar les anome
nades olimpíades modemes, va ser a Barcelona quan es 
preparava l'Exposició Universal del 1929. Naturalment, 
va comentar la possibilitat de la candidatura catalana als 
Jocs Olímpics. 

Coübertin, referint-se a Barcelona, va dir: «M'encan
ta viure aquest deliciós ambient olímpic —es referia a 
l'estadi de Montjuïc— que existeix a Barcelona, la seva 
inquietud esportiva i el justificat desig d'organitzar uns 
Jocs Olímpics». D'aquestes paraules se n'han complert 
— foren pronunciades en 1926— més de setanta anys. 
Els regidors de l'època ja li havien pariat de les aspira
cions de Barcelona...que el senyor Verstrynge volia 
escapçar. 

Als aires de la descentralització 

Santa Eugènia de Ter̂  
perifèria de Girona 

Manel Mezquita 

En ePcurt termini d'un mes s'han produït tot 
un seguit d'esdeveniments que impliquen direc
tament el que era de facto, fins al dia 12.de 
març, territori municipal de Girona. 

Els pobles de Salt i Sarrià recuperaven llur 
sobirania, tal com deia en Joan Carreres, i San- • 
ta Eugènia de Ter veia com, amb especial aten
ció, l'Ajuntament gironí resolia ràpidament al
gunes de les greus mancances estructurals del 
nostre poble.. 

I ARA, DES DE LA PERIFÈRIA... 

Santa Eugènia de Ter s'ha convertit en la perifè
ria de Girona i la distància amb el centre es fa 
forçosament més llarga. .Una perifèria obligada per 
la història. Amb l'annexió com a poble el 26 de juny 
de 1963 i ara finalment (?) en segregar-se Salt de la 
vella —per anacrònica, no per antiga— demarcació 
administrativa de Girona, l'eugenienc,. també 
forçosament, cornença a sentir de molt a prop què 
comporta el fet de conformar un més del «barris de 
les rodalies». «Noü (sic) Centre Social a Santa 
Eugènia de Ter». «Zona enjardinada, rambla i teatre 
a l'aire lliure a Can Gibert del Pla» «Compra del solar 
cantonada carrers Agudes i Major». «900.000 
ptes. per condicionar el solar del carrer Agudes», 
són els quatres darrers acords presos per l'Ajunta
ment de Girona, d'importància vital per al desen
rotllament ciutadà de Santa Eugènia.de Ter. Benvin
guts siguin. Però no li deixa pas de xocar, a l'euge
nienc mitjà, que un mes abans de l'inici de la cam
panya per les «municipals». Santa Eugènia de Ter 
sigui tan amanyagada pels mateixos que proposa
ren l'enderrocament del Cementiri Municipal i els 
canvis de circulació. Casualitat, si més no, és que la 
data d'inauguració-de l'únic local social públic que 
hi haurà a Santa Eugènia de Ter és fixada per al pro
per 8 d'abril, i les eleccions el & de maig, immedia
tament després. 

Ser perifèria, i el Principat de Catalunya també 
ho é̂ s, comporta assumir propostes descentralitza
dores (autonomia administrativa/independència) 
davant d'allò que tothom reconeix com a centre de 
decisió. ^ 

Decisions a corre-cuita —encara que global
ment accceptades per desitjades— sense una míni
ma planificació pel que fa a al seva realització, obli--
guen|a pensar que l'Ajuntament gironí actua més 
en funció de criteris electoralistes (1) que no pas 
amb criteris racionals: la compra I arranjament verti-
ginósde la cantonada Agudes/Carrer l\^ajor i el con-
dicioriament i inauguració del Centre Social Munici-' 
pal del carrer Montseny, són bona prova d'això que 
pariàvem. 

La posta en marxa de Qpnsells sectorials, ba
sats en que podríem anomenar zones històriques-
geogràfiques (Santa Eugènia de Ter, la Vall de Sant 
Daniel i Palau-Sacosta, d'una banda, i —per 
exemple— Sant Narcís, Germans Sàbat, Sant 
Ponç, Vila-roja...d'altra), en els quals es trobessin . 
presents entitats — AA.VV, Penyes esportives i 
col·lectius de veïns— i partits polítics representa
tius—lelectcrairnent pariant— del sector, seria una 
bona eina de consulta i estudi, alhora quepotencia-
ria el moviment ciutadà de base, provocant 
d'aquesta manera una veritable participació dels 
veïns; —frase sempre en boca dels polítics— en 
l'aplicació de les soiucipns més correctes i en el mo
ment més oportú per al seu sector. 

La descentralització, en un primer moment, és 
l'única alternativa de futur seriosa per a la Girona 
del 2..000 que cal començar a treballar ara, disset 
anys abans i en aquesta campanya electoral, per tal 
d'anar incorporant al debat (2), que tòt just ence
tem aquí, elements de judici que facin viables solu
cions racionals, en el qual no tinguin cabuda deci
sions arbitràries de prepotència. 

(1) La proposta d'eleccions municipals cada sis mesos la 
descartem aquí per poc seriosa, no pas per eficaç quant a 
realitzacions urbiahistíques, sanitàries, culturals... que re
presenta per al municipi. 

(2) Vegeu la proposta d'organització territorial de Cata
lunya d'en Lluís Casassas i en Joaquim Clusa, així com 
l 'es tud i de Mancomun i ta t de Munic ip is 
Girona/Salt/Sarrià. 

DECADAJ)U 

El català i la Universitat 
Dir que la Universitat és una proveta, potser és malsonant. 

*Però hem de reconèixer que és en aquests nuclis conscienciats 
on hom pot auscultar el pols d'una societat. 

La història ho demostra: durant la proppassada dictadura la 
Universitat va mantenir el batec nacionalista, juntament amb el 
batec inconformista —i , d'aquest inconformisme,' digueu-ne el 
que vulgueu: progressista, d'esquerra o amb visió de futur—. En
tremig de pressions institucionals insuportables i de repressions 
policials, es prenia consciència d'una lluita, llarga i pertinaç: 
s'ariaven establint les bases científiques del català, els delimita
ven les estructures socials; s'anava desplegant una història, prin
cipi d'una identitat col·lectiva. De la. Universitat arrencaven els 
programes de lluita per a l'alliberament nacional i de classe; les 
cèl.lules bàsiques que donarien lloc als partits polítics, a les Asso
ciacions de Veïns, a l'Assemblea de Catalunya... 

Avui tenim un portaveu de confiança que torna a prendre el 
pols a les nostres universitats: «El Full», subtitulat Hebdomadari 
de les Universitats Catalanes, és un informatiu seriós i conscient, 
editat pel «Cercle Ramon Llull». ~ 

Tot just n'han sortit tres exemplars. És de periodicitat setma
nal. Al darrer número hi ha un manifest, elaborat per l'AIEU, l'As-
senfiblea d'Estudiants Independentistes de la Universitat, i 
adreçat als professors de les Facultats de Filologia i de Geografia 
i Història —tota la secció de Lletres del nostre Col·legi Universita
ri de Girona. 

Aquest escrit duu com a títol «El català recula». Hom hi de-, 
nuncia «un retrocés social en l'ús del català dins l'àmbit universi
tari» que no és més que un «reflex d'allò que s'esdevé en la tota
litat del nostre cos social». «Un bilingüisme claudicant i mesell» 
que manté el català com a llengua dominada i el castellà com a 
llengua dominant «i que, de fet, legitima la situació socio
lingüística existent actualment als Països Catalans». 

La «política conseqüent» per aconseguir la completa norma
lització propugnada implica «l'oficialitat única del català als terri
toris que l'han tinguda tradicionalment com a usual». 

Es constata, finalment, que el redreçament nacional ha de 
començar.per un procés de recatalanització de la universitat». A 
tal fi, es fa una crida a tots i cadascun dels professors concretada 
en aquests dos punts: 
1) «Faci totes les seves cjasses en català, el nostre idioma nacio
nal, i introdueixi i'ús de textos científics en la nostra llengua». 
2) «Si ja és així, que acostumi a aprofundir —si la seva matèria ho 
permet— en aquells aspectes que puguin potenciar la nostra 
identitat nacional i siguin un fra al procés ideològic espanyolitza-
dor». 

Joan Carreres i Pera 
Punt, El, 1983-03-30, p. 7.
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