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Feia mesos que tenia por d'haver de fer 
aquest article. Por de tornar a defensar 
les raons dels catalans, amb la nostra 

arma més potent: la paraula. Por de contrapo-
sar els arguments a les bombes. Però he vist el 
de Vic. He sentit el de Vic. He patit el de Vic. 
I no puc callar. He d'alçar la meva veu d'inde-
pendentista contra la d'uns altres pretesos in-
dependentistes. M'he de fer sentir, amb els qui 
defensem el dret de tots els pobles del món a 
decidir el seu present i el seu futur sense inge-
rències, enfront d'uns estrangers que volen fer 
creure que fan voleiar el mateix estendard, 
però que ho fan amb violència i al meu país. 
En nom de què? En nom de qui? Amb quin 
dret? Qui us hi autoritza? 

Cada terra fa sa guerra,i aquesta terra no és 
la vostra, ni aquesta manera de lluitar és la 
nostra. Heu tornat a esquitxar de sang inno-
cent aquest país. Heu tornat a interferir el 
nostre lentíssim procés cap a l'alliberament 
nacional, sense importar-vos gens ni mica la 
nostra situació com a poble, l'estat de la nos-
tra consciència col·lectiva, la complexitat 
enorme del nostre context, les dificultats cons-
tants en què hem de potenciar el nostre mis-
satge tots aquells que, de sempre, contra tota 
adversitat, treballem perquè un dia la nació 
catalana figuri amb un color propi en el mapa 
d'Europa. Heu demostrat rifar-vos del concep-
te d'internacionalisme i que la solidaritat entre 
els pobles, fins i tot entre els pobles oprimits, 
ocupats, espoliats, esquarterats, pels mateixos 
Estats, com és el cas basc i català, se us en ben 
refot. 

No obeïu altra lògica que la vostra, ni altres 
interessos que els vostres. Però sobre què po-
deu basar una lògica que menysté, amb tota 
impunitat, amb una fatxenderia típicament es-
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Cada bomba d'ETA contra el nostre país és un torpede contra la línia de flotació de 
l'independentisme català. L'articulista condemna l'atemptat de Vic i explica com, en 
nom del seu partit, va demanar a ETA, fa sis mesos, que no actuessin més a Catalunya. 

panyola, la lògica dels altres, a casa seva? 
Quins poden ser aquests interessos que van, 
objectivament, contra els interessos d'un altre 
poble, tan oprimit com ho pugui ser el vostre, 
en el seu propi territori? A veure si, d'una pu-
nyetera vegada, al marge de la dialèctica, tan 
espanyola per cert, dels punys i les pistoles, 
sou capaços d'entendre-ho: els bascos no sou 
espanyols. D'acord. Però els catalans, tampoc. 
I amb accions com aquesta no feu altra cosa 
que espanyolitzar Catalunya. Convertiu els 
Països Catalans en terra enemiga i els seus ha-
bitants en gent hostil. I no ho som. Hauríeu 
de saber-ho. 

Cada bomba vostra al nostre país és una 
bomba contra el poble català, un torpede 
contra la línia de flotació de l'independentis-
me català. Els avenços polítics que anem 
fent, la victòria progressiva en les conscièn-
cies dels ciutadans que anem aconseguint, 
dia rere dia, s'ensorren gràcies a vosaltres. 
Som nosaltres els que hi sortim perdent. És 
la Catalunya nacional, i les persones concre-
tes, qui en pateixen els estralls, i no pas Es-
panya i tot el seu aparell. Però això no sem-
bla importar-vos. Tant se val, pel que es veu, 
que amb l'estultícia de les vostres accions 
ens perjudiqueu a nosaltres i esmicoleu el 
nostre tradicional sentiment de simpatia cap 

al poble basc. Amb la vostra mala traça ens 
ho feu impossible. Si us paguessin per fer-ho 
pitjor, de segur que no aconseguirien de fer-
vos excel·lir en la vostra impericia. I heu 
anat, precisament, a Osona, allà on el nivell 
de consciència nacional és més elevat, allà 
on l'independentisme polític obté uns millors 
resultats electorals i on les forces de discipli-
na espanyola estan més afeblides. 

Sabem en quina situació es troba Euska-
di. Patim amb el poble basc el drama 
d'un poble condemnat a l'anorreament 

de la seva condició nacional. Sofrim al seu 
costat l'horitzó enfosquit d'una llengua mi-
noritzada, d'una cultura ofegada, d'una na-
ció esbocinada. En coneixem el dolor, per-
què també és el nostre. Però no anem a Eus-
kadi a interferir en el seu procés. És el seu 
país, no pas el nostre. Lluitant per nosaltres, 
a casa nostra, a la nostra manera, som soli-
daris amb la seva causa i amb la de tots els 
pobles del món que volen ser lliures. I, de la 
mateixa manera que no pretenem imposar la 
nostra lògica a casa d'altri, no podem adme-
tre que altres ho facin a la nostra. 

Ja entenem que cal forçar una negociació 
política. Que és insostenible l'angoixa del 
mig miler d'empresonats i el neguit de més 
de dos mil exiliats. Però, és que penseu, de 

debò, que facilitareu l'accés a una sortida 
pactada posant-vos en contra, fins i tot, dels 
qui, compartint els objectius, s'oposen als 
procediments? Per temperament personal, 
per convenciment ideològic i per eficàcia po-
lítica, sóc contrari a la violència. A tota vio-
lència. Sobretot a la violència institucionalit-
zada, envernissada, dels Estats. Però també 
a la dels oprimits. Sobretot quan, com en el 
vostre cas, els oprimits han perdut el sentit 
de l'orientació i maten indiscriminadament,-
infants inclosos. 

Res del que ara us comento no us ve de 
nou. Vaig dir-vos-ho, fa mig any, en un indret 
d'Euskadi, quan, en nom del meu partit, vaig 
demanar-vos, formalment, que no actuéssiu 
més al meu país. Heu respectat la petició, du-
rant sis mesos. Ara, només em veig amb cor 
de demanar-vos que, quan vulgueu atemptar 
contra Espanya, us situeu, prèviament, en el 
mapa. Els catalans n'estem més que farts de 
constatar, al llarg de la història, com hi ha qui 
es veu legitimat per decidir en nom nostre. I el 
nostre futur, i el nostre present, en pau i en 
llibertat, només ens correspon a nosaltres. No 
en cedim la decisió als espanyols. Però tampoc 
no us la cedim a vosaltres. Només els catalans 
podem parlar, i decidir, en nom de nosaltres 
mateixos. Això, i no pas una altra cosa, és el 
dret a l'autodeterminació nacional. Un dret 
pel qual, a Euskadi, molta gent ha donat la 
vida i hi ha lluitat i hi lluita amb totes les se-
ves forces. Als Països Catalans, també. Per-
què ningú no té dret a suplantar la nostra prò-
pia veu. Vosaltres, tampoc. 

(*) ETA, fora de Catalunya! 

Josep-Lhiís Carod-Rovira és diputat ¡portaveu 
parlamentari d'ERC 

El fet diferencial i Correus 
MIQUEL RENIU i TRESSERRAS 

En aquest article, el director de Política Lingüística expressa la seva més ferma oposi-
ció a la proposta de divisió administrativa del servei de Correus que separa Barcelona i 
la seva província i agrupa la resta de Catalunya sota una direcció amb seu a Saragossa. 
De moment, Correus no sembla tenir intencions de modificar aquesta divisió. 

Ara que amb tanta insistència el presi-
dent del govern espanyol parla del fet 
diferencial de Catalunya, sobta que la 

proposta de divisió administrativa en deu di-
reccions de zona dels serveis de Correus, feta 
des del ministeri de Transports i de Comunica-
cions, ignori i no tingui en compte la realitat 
territorial de les comunitats autònomes de 
l'Estat. Tothom sap que Catalunya és una 
unitat geogràfica constituïda a l'empara del 
marc constitucional, que tots els poders pú-
blics han de respectar. La divisió territorial 
feta pels responsables de Correus, però, separa 
d'una banda Barcelona i la seva província, i 
agrupa la resta de Catalunya sota una direcció 
de zona amb seu a Sarragossa. Es tracta d'una 
distribució de tipus intern, però que té, evi-
dentment, una transcendència pública notò-
ria. La seva constitució efectiva tindrà lloc en 
el moment de l'entrada en vigor de l'Estatut 
de l'organisme, que en determinarà, entre al-
tres previsions, l'organització i el funciona-
ment. 

És evident que aquesta decisió ultrapassa el 
fet estrictament lingüístic, i esdevé una qües-
tió que afecta la nostra integritat territorrial. 
No obstant això, el fet té unes conseqüències 

lingüístiques clares i immediates perquè la de-
pendència d'un comandament radicat a l'exte-
rior de Catalunya condiciona certes actituds 
lingüístiques que dificulten, sens dubte, el pro-
cés de normalització als serveis de Cor.eus. 

Des de fa temps les actuacions per a la nor-
malització lingüística dels serveis de Correus 
han estat un dels objectius prioritaris de la di-
recció general de Política Lingüística. En 
aquest sentit he mantingut diverses reunions 
amb el cap provincial de Correus a Barcelona, 
en les quals he manifestat la necessitat d'ade-
quar els serveis de Correus al marc jurídic vi-
gent, cosa que comporta la utilització de la 
llengua pròpia de Catalunya, el català, en to-

tes les seves actuacions. Vull destacar que en 
aquestes reunions ja he expressat la meva sor-
presa i el meu desacord sobre la nova distribu-
ció dels serveis de Correus, pel fet que no té en 
compte la realitat plurilingüe de l'Estat i que 
comporta greus entrebancs per a la normalit-
zació lingüística del sector. 

En aquests contactes amb Correus, també 
hem proposat la signatura d'un conveni de 
col·laboració que garanteixi la catalanització 
dels rètols i els documents de l'organisme, la 
formació lingüística del personal i la creació 
d'un servei lingüístic en el si de l'organització. 
Així mateix, el Parlamemt de Catalunya s'ha 
pronunciat en un sentit similar en una resolu-

ció recent. 
D'altra banda, comptem amb el suport dels 

representants sindicals i polítics, que han fet 
palesa la seva preocupació per aquest tema, i 
el seu interès a participar en el disseny i el se-
guiment dels programes de normalització lin-
güística de Correus. Aquestes organitzacions i 
d'altres de caràcter cívico-cultural, com la Fe-
deració Llull, han elaborat un manifest en el 
qual s'han declarat contraris a la decisió de 
Correus, que no respecta l'ordenament auto-
nòmic establert a la Constitució Espanyola. 

Cal veure si totes aquestes actuacions por-
taran a la reconsideració, per part dels respon-
sables del ministeri, d'aquesta decisió lamenta-
ble i faran que el govern de l'Estat sintonitzi 
coherentment, i d'una vegada, amb la conside-
ració del fet diferencial de Catalunya. En tot 
cas, el seguiment que d'aquest tema fa la di-
recció general de Política Lingüística porta el 
govern de la Generalitat a manifestar la seva 
més ferma oposició contra aquesta decisió, i a 
estudiar la possibilitat de recórrer contra ella 
en el moment en què es publiqui. 

Miquel Reniu i Tresserras és director general de 
Política Lingüistica 

bústia 
Assistència 
hospitalària 
Fa uns mesos vaig veure per 
la televisió una entrevista 
amb el conseller de Sanitat, 
Xavier Trias. Recordo que va 
dir, en ser qüestionat, que 
l'assistència hospitalària era 
ja satisfactòria, però que la 
primària encara s'havia de 
millorar molt. 

He estat internada deu dies 
a l'Hospital Clínic per una 
angina de pit i vull fer constar 
que corroboro en tot les de-
claracions del conseller quant 
a l'assistència, tant per l'aten-
ció al malalt per part del per-
sonal mèdic, infermer i auxi-
liar, com en el servei de roba, 
higiene, alimentació (variada, 
abundant, ben cuinada i ben 
presentada). 

He quedat molt satisfeta i 
desitjo que arribi a aconse-

guir que l'assistència primà-
ria, ambulatoris, prevenció, 
tractaments, etc., assoleixi el 
mateix èxit. M. Teresa Mas. 
Barcelona. 

L'humanisme és 
una inutilitat? 
Les humanitats han estat re-
duïdes a la simplicitat d'una 
llei de mercat; i en són mostra 
les darreres propostes del pla 
de reforma universitària en 
què quedaven clarament ban-
dejades: no aixequen cases, 
no dirigeixen empreses, no 
operen d'apendicitis. Per a 
què, doncs? Ens formen cul-
turalment i humanament, i 
ens reafirmen com a indivi-
dus. És un saber que ofereix 
una visió eclèctica del món i 
ens respon al perquè d'allò 
que ens envolta, i a més, no 

humanitza. Les lletres són ul-
tratjades: és clar, són inútils. I 
ho són pel fet de ser incapa-
ces d'oferir fets palpables que 
contribueixin a satisfer les in-
quietuds burgeses. El terme 
inútil té, però, una altra ac-
cepció: no-utilitzable. Un hu-
manista és inútil, doncs, en la 
mesura que no es deixa utilit-
zar, manipular. Té a l'abast la 
possibilitat d 'adoptar una 
postura crítica sobre la reali-
tat, totalment diferent de la 
visió pragmàtica recolzada 
per l'Estat. Un suport que s'e-
videncia en unes mesures que 
fomenten l'actual crisi de les 
disciplines de filosofia i lle-
tres; fins i tot, amb mala fe, 
podríem arribar a pensar que 
aquestes gestions anirien en-
caminades a anul·lar la nostra 
capacitat crítica i decisòria i 
que ens durien, segurament, a 
la prepotència d'un govern ti-
rànic. M.A. Aguado, J. Pà-

mias, M. Solís, estudiants de 
filologia. Lleida. 

Mil paraules 
Voldria felicitar aquest pro-
grama literari del Canal 33 
que podem veure de dilluns a 
divendres a les 9.25 de la nit i 
que presenta l'escriptor Emili 
Teixidor. 

L'únic retret que hi puc fer 
és el poc temps que la televi-
sió catalana dedica a l'art de 
llegir. Cinc minuts és poquís-
sim per donar a conèixer to-
tes les novetats editorials 
—unes 5.000 a l'any—. A 
Catalunya, com a la resta de 
països moderns, es llegeix 
poc. Reflexionem sobre les se-
güents estadístiques (pèssi-
mes) sobre la població: només 
el 50 per cent té biblioteca 
personal (500 llibres), només 
el 32 per cent llegeix el diari 

periòdicament. Pensem que 
el 76 per cent dels llibres edi-
tats en català no superen les 
mil pessetes —col·leccions 
com ara El Cangur, La Ne-
gra, L'Esparver—. Aquest 
preu és assequible per a una 
part molt àmplia de la pobla-
ció (incloent-hi l'estudiantil). 

Llegir no és una necessitat 
bàsica —com respirar o men-
jar—, però entre tots hem 
d'augmentar el nivell general 
per tal d'aconseguir una total 
vivor en l'estructura cultural 
de la nostra societat. 

Així, doncs, culturitzem-
nos mitjançant 1.000 parau-
les. Jesús Figueras Artigas. 
Valls. 

'Centesimus annus' 
Vaig per la meitat de l'encícli-
ca Centesimus annus. És un 
document llarg i difícil, no 

apte per a lectures ràpides, i 
m'admiren les precipitades 
opinions d'alguns escriptors, 
fins i tot teòlegs. Fins ara no 
he llegit cap article que parli 
del capítol IV; tracta de "la 
propietat privada i el destí 
universal dels béns". Diu, si 
no ho he entès malament, 
que ens correspon a nosaltres, 
els crist ians, cont r ibui r a 
crear un ordre més just, més 
humà, més cristià, sense com-
prometre l'Església com a tal, 
ja que tots som Església. 

Quan el Papa parla de soli-
daritat i subsidiaritat, sembla 
que intenti tocar-nos la but-
xaca i, llavors, resulta molt 
còmode defugir les mosques 
dient que el sant pare és capi-
talista i retrògrad; així ens 
queda a tots la consciència 
tranquil·la. 
« I si féssim una mica d'exa-
men? Mariateresa Lladó. 
Barcelona. 
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