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LA TAULA D'EN BERNAT

El Cansarei d' Infarmaeió i Daeumentaeió de Cat a Lu ny a ha
fet públic el recompte pr-oví e t ona I del padró de 1986. I e nss
::!osaborrta el ncstre pa!s rrcmés ha crescut sn 15
habitants.

La max í ma autori tat del nostre Pa r Larne n't ha va l or-at d' una
:m..::!nera la rapidesa amb que el CIDC ha establert lec
seT,tes dades. i ic cree cue caldria afe~ir-hi una admiraeió
8el.lsctiva per la seva puntería. la pr8cisió que suposa centrar
el resultat

A més, la x í f r a m' ha ompLer-t de somnis especulatius, Per

qué: :.aauests qu í nz e h.ab í t arrt e tenen una existencia real o son

tan seIs una cua estadistica?

Si Gen de be de de c ar-n i osses t~ngibles
aqueste 15 habitants ene han salT

•zat d' u na
d8!'nografica nacional.

gan8s de c8n9i~8~-loG i d8 veure ccm 8nc~i~en en altres partid~s
8stadístiqu9S~ 8rr quina mesu~a intggren o mcdifiq~en els totals,
Sén ~atalancparlantG? O castellancparlants? Prcducta de mcviments
migratoris? Autcctans amo pedigree? Es traben en atur? Tr8ballen?
Ouina edat tenen i a quin sexe pertanyen?

":1-1+.............. par persones de moI t 't a Lent i malta
:més que no pas una ciencia, és un

el oc T.,."1....,..,,..f..............- .....8- .... i acontentar tothom. És aLl ó d.e l'ampolla amb

líquid fins a la meit~t: psr a l'cptimista. 8~cara és mig plena,
Per al .t a és míg bu í da ,



argumente i sentiments. Coro SoC optimista de mena ti,~ . si
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d.s:!'!!anc disculpes) tinc una tendencia natural ma
interpretar les dades estadístioues pel canté a l e gr-a , O sig-ui

en ca.sos o orn el que comento. .10 d í.r-í a que quants ::nen''lS

s::..guem. :men)"'s sense fei na hi ha ur-á , :rnen~.,.,.s drogadi c t e e , me nyss
v í ct t mee del SIDA. :menys :morts en perspectiva per a una pr ó x í ma
guerra, :menys ascidents d' av í ao í é i de carretera. menys

hu:miliats i afases ... Err men"C1S de tct 3011c
8ns sobra, que as mclt.

tan 801s dif9rents, siné

En les dades proporcionades pel
rTnr_..a....., ...... , se'ns recalca que en els darrers cinc anys.
persones han e.bandona t Catalunya. I .i o penso que les seT..res r-aorie

de v í en tenir. pe r-qué Sl considerem inalienable. gairebé sagrat.
el dret d'escollir residencia. els hem de dir ben aria t e de la
mateixa manera que abane se'ls havia dit benvinguts. Sense
ent~siasme. pero respectant la llibertat de tria que considerem
inseparable de la dignitat humana.

Crec que v í v í m un canvi d'era :molt· profund. i encara no
trobem la marie r-a d'assimilar-ho i d'adaptar-ncs una
transfor:mació accelerada. Ens nodrim d'estampes i conceptes d'un
D~ssat Que V~ quedant més llunya per moments, i cont::..nuem amb el
~ulte badcc les grans quantitats i les ::rifres
multitudinaries. Una :mica "trcs- eore. si la missié
p~imordial da 8~d~ ésser huma fes la d'en~rcssir les llistes de
cCTIsumidcrs.


