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ELS NOSTRES ENEMICS DE SEMP

Universitat Autónoma de Barcelona
ioteca d'Humanitats

JORD! ARBONÉS

-""";.\1 nostre anide «No estar pcr brees i tirar al dret»
(Aplec. 15-1-84; reproduu a El Maresme iRegiá 7de Ca-
talunya), dedicat a comentar algunes expressions del can-
didat del PSC durant la campanya electoral, acabávern
dient: «Aprofundir antinórnies amb propósits electora-
listes entre la població de Catalunya no és étic. Demés, és
tan perillós com jugar amb foc, i qui juga amb foc.corre _
el períll de cremar-se». D'acord amb el resultat de les
e!eccions, no hi ha dubte que el senyor Raimon Obiols i
els seus correligionaris es van cremar. Segons que ens diu
un observador des de Madrid (Francesc de P. Burguera,
«La Finestra», A vui, 5-5-84), totes 'les análisis de la
derrota del PSC han girat a I'entorn de si havia guanyat
la dreta, el centre, el centreesquerre, el conservadorisme
o el reformisme, pero alló que oblidaven els discutidors
era el fet nacional, és a dir, a l'hora de treure conseqüén-
cies de les eleccions catalanes, utilitzant els convencionals
parárnetres esquerra-dreta, no tenien en compte que «si
alguna cosa hi ha extrapolable a la resta de l'Estat és la
conveniencia d'una opció interclassista i les seves possibi-
litats d'acceptació sociológica». 1 concloia: «El proble-
ma rau a trobar la rnotivació aglutinadora. A Catalunya
ha estat el nacionalisrne, de que tothom s'oblida, el fet
nacional. Una majoria de catalans, situats en diferents
punts de I'espectre polític, han coincidir en aquest objec-
tiu». Vist aixi, potser sí que podrem cornencar a pensar
que, finalment, els politics de casa nostra aprendran la
llicó i que, d'ara endavant, en comptes de pensar a repar-
tir-se les liebres abans d'anar a cacar-les, comprendran
que, de primer, cal recuperar les terres on s' haurá de rea-
litzar la partida de caca.

Potser podrem pensar, també, que el poble de Cata-
lunya ha cornencat a treure's la llana del clatell i a en-
tendre quina és la fita primera (reconquerir els drets a
autogovernar-se i no parar fins a la independencia) i
quins són e1s nostres enemics de sempre (no ho són pas
els immigrants, com ens valen fer creure els botiflers),

. Quant a la primera suposició, hem de dir sincerament
que, a desgrat del resultat de les eleccions, no n'estávern
massa segurs. Ara bé, després del plet que presenta el fis-
cal general de l'Estat contra el president Jordi Pujol tan

,; borr punt fore~ coneguts els resultats eleccionaris, ivista
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la reacció del poble (le Catalunya (ruilcrs de cartes en-
viades al president, convocatoria massiva per part d'ius-
titucions, grernis, etc. i ulterior concentració de mes de
100.000 persones per ratificar Uur suport al president de
la Generalitat), que el corresponsal d'un diari de Buenos
Aires a Madrid (Ricardo Parrota, Clarfn, 1-6-84) definia
corn «un tenso- sentimiento nacionalista reventó en el
rostro del socialismo» i descomptant alguna actitud per-
son alista negativa i botifIera (com ara la del senyor
Tarradellas que digué que: «basant-se en les institucions
del país, cree que l'Estat té el deure de defensar els seu s
drets»), considerem que s'albira una t1ama que podria
ser el reviscolament del sentiment nacional amb una vita-
litat que semblava esmorteida. Si fos així, isuposant que
el poble tingui ben ciar, per fi, quins són els vertaders
enemics de sempre, potser també podrem covar
I'esperanca de veure ressorgir un partit progressista,
auténticament progressista, i nacional. 1 és sobre el punt
de reconéixer qui són els enemics de sempre que voldríem
posar l'S\ccent, tot reproduint un fragment de la carta 65
de la Correspondéncia entre P. Bosch-Gimpera i R.
Olivar-Bertrand (Proa, 1978), en la qual aquest darrer ti
deia al seu amic: «La nota que reprodueix vosté, de
I'obra d'en Zugazagoitia, a la pago 152 del número 54 de
Xaloc, en la qual en Negrín declara estar disposar a cedir
el pas a Franco abans d'admetre el que ell qualifica de
desmembració de la patria, m'ha fet recordar alió que,
personalment, em va dir Jiménez de Asúa ( .. .) que abans
que permetre el triomf de I'autonornia a Catalunya, pre-
fería que en Franco continués ( ... ) Cornprovi (.,.) que
l'anticatalanisme esta arrelat en l'esperit de liberals i con-
servadors i extrernistes» (pág. 138).

Esperem que el nostre poble sápiga veure que la cosa
ve de lluny, que els nostres enernics s6n conseqüents i
coherents en lIur política d'atacs sisternátics i continuats
a la nostra terra, tant si es disfressen de socialistes com si
són feixistes, i que s'ha de rnalfiar deis cants de sirena
dissociadors deis botitlers de torno Desitgem que aquesta
flamarada no sigui nornés un foe d'encenalls, ans el
resplendor de l'estel de la nostra bandera que haurá de
guiar-nos en la lluita per l'alliberament deIs Paisos Cata-
Ians. - ."

L'ÍNDIA i EL PUNJAB
Un altre cas de sucursalisme?

J. CARNER-RIBALTA

(de Free Catalonia, EUA)

Una recent conversació amb el meu amic Kartar-
Singh-Lohara, nadiu del Punjab i un fervent practicant
de la religió sikh, m'ha fet veure el veritable carácter del
conflicte hindú-sikh que actualrnent causa vessaments de
sang en la populosa patria de Gandhi. Contra el que ge-
neralment es diu i el que porten els diaris, els sagnants es-
deveniment produíts per la intervencíó de les forces ar-
mades de l'Índia i que han exigit la presencia personal de

la presidenta Indira, són rnenys d'origen religiós que ét-
nic, politic, social, cultural i lingüistic. El meu amig
Singh-Lohara, impecablement cofat amb turbant blanc,
afimra: «Precisament, no hi ha a l' Índia dues altres co-
munitats religiosament tan afins com els hindús i els
sikhs! Per exernple, ambdues sectes creuen en la reencar-
nació de Karma, que fixa el destí de cada u, etc.».

Naturalment, ara al Punjab es presenta un iniei de plet
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