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DIJOUS, 21 DE MAIG DEL 2015 ara   

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

La pluja que anticipa l’aiguat del setembre

Potser aquest front prima-
veral de núvols que ha 
creuat el país aquests di-
es, de banda a banda, no 
només haurà anat bé per 

als boscos. Potser les pluges modes-
tes que ha deixat hauran netejat l’ai-
re i els carrers (“Passen núvols cor-
rent i somrient, / regalant aigua i 
raigs de sol lluent”). I s’hauran endut 
racons de pols i de pol·len, esbandint 
algunes al·lèrgies i ajudant-nos a 
respirar millor (“i sadollem el pit 
d’aire del cel / per cantar l’alegria de 
la terra, / tan si’n surt un místic bèl 
/ com si’n surt un crit de guerra”). Ni 
la demoscòpia retocada ni la poesia 
no ens alteren les emocions i les ex-
pectatives d’aquest diumenge. Però, 
amb el record de les eleccions muni-
cipals de l’abril del 1931 al cap –que, 
per cert, van resultar plebiscitàries–, 
goso compartir aquesta innocent 
exaltació maragalliana del maig. Di-
uen que llegir poesia durant la jorna-
da de reflexió desintoxica dels exces-
sos verbals de la campanya. 

Aquestes hores una mica més hu-
mides i ennuvolades han refrescat 
una campanya que havia arrencat 
xafogosa. I potser ens hauran facili-
tat la mica de pausa, l’estona de si-
lenci, la distància crítica, la mirada 
endins, la reflexió serena. La dispo-
sició que cal per esprémer la pròpia 
consciència i buscar-hi orientació. 
Fins i tot quan l’opció –la que sigui– 
és ben clara des del primer dia i es-
tem convençuts que tenim els argu-
ments ben establerts.  

Votarem aquest diumenge de 
primavera. Al vespre sabrem els re-
sultats i podrem mesurar els bels i 
els crits de cadascú i la remor que 
ens arribi de cada lloc. I podrem te-
nir una idea més precisa d’allà on 
som, col·lectivament. I, havent gua-

nyat perspectiva, ens po-
sarem a punt per tornar 
a votar en la jornada de-
cisiva d’un altre diumen-
ge, que serà l’últim del 
setembre i el primer de 
la tardor. Potser el punt 
d’inflexió i l’aval demo-
cràtic incontestable tan 
llargament esperat. 

Són eleccions dife-
rents (24 de maig; 27 de 
setembre), però hi ha un 
fil de continuïtat i de proximitat que 
les lliga estretament. Comptem que 
som enmig d’un canvi de cicle polí-
tic que ha de fer evident la crisi del 
model pactat en la Transició i, pot-
ser, l’emergència d’un model subs-
titutori. A Catalunya i a Espanya. 
Les eleccions europees de fa un any 
en van donar proves i senyals. Pe-
rò, des de la perspectiva catalana, el 
cicle d’eleccions importants s’ence-
ta ara: municipals, catalanes, espa-

els que estan canviant de compa-
nyia–, va aplegant voluntats i re-
configurant els grans blocs del nou 
escenari polític català. Diumenge 
veurem l’explosió floral de les no-
ves llavors al costat de les velles. I 
dilluns començarem a muntar els 
rams i a configurar els blocs. Cap 
opció política podrà mantenir gai-
re temps més les ambigüitats en les 
qüestions fonamentals.   

És difícil anar a votar, ara, igno-
rant el sentit del propi vot al setem-
bre. Ara triem representants als 
ajuntaments i, després, els triarem 
al Parlament de Catalunya. Però sa-
bem que, fent-ho, ens pronuncia-
rem també sobre la llibertat, la sobi-
rania i la dignitat del país. Ens pren-
drem el pols. Mesurarem la confian-
ça en les pròpies forces. Diumenge 
tindrem molts indicis sobre la vo-
luntat d’emancipar-nos que hem 
pogut acumular com a poble. Però 
també sobre la penetració de la pro-
paganda sistemàtica a favor de la re-
núncia a un autèntic poder propi; i 
sobre els efectes de la pressió per 
donar per bona una dependència 
construïda sobre la violència i la im-
posició. Diumenge podrem testar la 
il·lusió per construir una societat 
nova i assumir la responsabilitat ab-
soluta del propi futur. I també 
l’abast del suport a les renúncies i a 
la subordinació dels que se senten 
hereus del poder de l’estat espanyol 
i vinculats a un projecte que consi-
deren superior. 

Marià Manent, l’any 1933, deia 
que per a ell, a Catalunya, la tardor 
era “un dia net i assolellat de darre-
ries de setembre, l’endemà d’un bon 
aiguat”. Que la celebració democrà-
tica d’aquest diumenge ens antici-
pi els aiguats i les clarors d’una tar-
dor esclatant i lluminosa. 

nyoles. I les dues prime-
res, les immediates i na-
cionalment decisives, 
determinaran la manera 
d’abordar la tercera. 

L’atenció dels mit-
jans de comunicació es 
reparteix entre les ve-
lles inèrcies i l’atracció 
per la proliferació de 
noves ofertes i nous li-
deratges, parcialment 
construïts des dels pro-

pis mitjans –i és inevitable que si-
gui així–. Tothom dóna per des-
comptat que el nou mapa polític 
està a punt de guanyar nous actors 
i més complexitat. I també que ai-
xò constituirà l’oportunitat d’una 
expressió més exacta de la plurali-
tat social i política. Però hi ha tam-
bé un altre moviment, tan o més 
poderós, desplegant-se. El que, en-
tre el nombre creixent d’actors 
–els nous, els vells, els renovats i 

JOAN M. TRESSERRAS
COMUNICÒLEG, UAB

Diumenge 
podrem 
testar la 

il·lusió per 
construir 

una societat 
nova

PERE TORDERA

Què vol dir  
“Primer els de casa”? 

A la població on visc, Torroella de Mont-
grí, tenim cartells penjats de la campa-
nya electoral que diuen “Primer els de 
casa”. La primera vegada que els vaig 
veure vaig pensar que era molt desagra-
dable pensar que encara hi ha qui clas-
sifica les persones en categories. A me-
sura que hi he anat passant cada dia, he 
pensat: què vol dir realment “Primer els 
de casa”? ¿Jo en sóc, si no he nascut a la 
població on visc? ¿Si guanyen aquests 
que ho escriuen, jo seré llavors de sego-
na? Quantes generacions cal per ser con-
siderada com “dels de casa’’? ¿Seran, ai-
xí doncs, tractats de manera desigual els 
que no tinguin el pedigrí establert per 
aquest partit? Per tant, ¿hi haurà qui tin-
drà uns privilegis que no tindran els al-
tres pel fet de ser considerats els primers 
només com “els de casa”? 

Considero que en un món globalitzat 
on la gent canvia de lloc de residència  
tan sovint i moltes vegades moguda pel 
desig de  millorar les condicions de vida, 
és absurd classificar la població en fun-

ció de paràmetres que no siguin la igual-
tat i el respecte a totes les persones. La 
població mundial, al llarg de la història, 
ha hagut de moure’s contínuament per 
poder subsistir. Actualment és una cons-
tant de la nostra societat que massa so-
vint acaba en desgràcia. Contrasta la pe-
tició de la Unió Europea de més solidari-
tat a l’hora de rebre més immigrants amb 
les idees, del tot contràries, dels que hi ha 
darrere d’aquests cartells. 

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE 

TORROELLA DE MONTGRÍ 

Les eleccions miracle! 
Tal com han expressat molts lectors 
aquestes últimes setmanes, els períodes 
electorals són realment tot un esdeveni-
ment digne d’analitzar. Veiem com es 
fan gestions d’última hora, es recuperen 
les que estaven guardades als calaixos, es 
responen peticions oblidades i aparei-
xen compromisos i promeses miracle. La 
reforma d’una escola que espera des de 
fa 15 anys, projectes de millora que es van 
quedar només en projectes... tot exem-
ples a l’ordre de dia. I semblen promeses 

fermes i contundents! Això sí, totes so-
ta un condicionant imprescindible, es-
clar, guanyar les eleccions. Si no, res de 
res, tot tornarà al calaix altra vegada. 
¿Potser les campanyes electorals creuen 
en els miracles d’última hora? Si gua-
nyo... miracle! Tot el que hem promès es 
farà! Llàstima que això dels miracles no 
estigui a l’ordre del dia. 

LIDIA MARTINEZ GARCIA 
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Marxa un gran jugador:  
Xavi Hernández 

 
Menut, però gran. Ha arribat l’adéu de 
Xavi, després de 17 temporades al Bar-
ça. La simfonia tutelada per Xavi al mig-
camp deixarà de sonar. Com a seguidor 
del Barça que sóc, em fa pena veure que 
ha arribat el final d’un jugador tan em-
blemàtic com ell. És el que més partits ha 
disputat amb la samarreta del Barça! Tot 
al món té un principi i un final, però 
substituir un jugador de la qualitat tèc-
nica i visió de joc com Xavi no sé si serà 
possible. 

Amb 35 anys, ha decidit posar fi a la se-
va etapa blaugrana i emprendre un últim 
viatge a un futbol i una cultura diferents, 
però espero que algun dia torni com a 
membre de l’staff tècnic del Barça per en-
senyar als més joves, i qui sap si algun dia 
com a entrenador del primer equip. 

Queden pocs jugadors actualment 
que realment sentin els colors del seu 
club. Sense anar més lluny, aquesta set-
mana passada es va acomiadar un juga-
dor llegenda del Liverpool, així ho quali-
fiquen els aficionats red, ni més ni menys 
que Steven Gerrard. Un altre que mereix 
ser respectat i qualificat de llegenda del 
seu club és Francesco Totti, encara en 
actiu, i que ha donat i segueix donant to-
ta la seva carrera esportiva al Roma. A 
tots ells, un aplaudiment! 

RAÚL TABERNERO PLANAS 

BARCELONA


