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el 25 d’abril al Maresme | TERESA MÁRQUEZ

«Diumenge comença tot»
ideologies diverses que han
Tordera
Doni’m una bona raó per
conviscut sense problemes. De
anar a votar demà.
fet, tothom fa política en la seva
Portaveu de la Plataforma Tordera Decideix
–«Perquè és la primera vegavida quotidiana.»
da que la societat civil es mobi–Ha estat difícil estructurar una plataforma a Tordelitza per un objectiu tan important com és el dret a decidir com
ra?
volem el nostre país i amb el
–«Després del referèndum
màxim respecte per a qualsevol
d’Arenys de Munt hi havia
de les opcions, ja sigui el ‘sí’ o
moltes ganes d’afegir-se al proja sigui el ‘no’.»
jecte. Se’ns va obrir molt el ca–Parlar d’independència ja
mí i l’equip resultant ha funciono està estigmatitzat, però
nat molt bé. A més, la coordiencara fa por?
nadora ens ha facilitat tot el
–«Les consultes han fet molt
procés.»
per normalitzar el debat de la in–El fet que les consultes
dependència al carrer, al bar o a
s’hagin anat espaiant en el
temps beneficia o perjudica
la botiga. És cert que en alguns
col·lectius, com ara el de la gent
la participació?
gran, encara fa una certa por
–«Hauria estat magnífic poparlar de la independència, però
der fer un referèndum tots a la
aquells que la defensem ja no
vegada, però tocant de peus a
som vistos com uns monstres
terra era pràcticament impossidolents amb banyes!»
ble. Considero que fer-ho de
–Creu que la ciutadania esmanera esglaonada també ha
tà prou preparada per deciservit per anar engrescant gent
dir el seu futur com a nació?
que ha comprovat com el pro–«Sí, perquè s’ha anat dejecte funcionava allà on es pomostrant en cada un dels refesava en marxa.»
–És tan important el rerèndums que s’han organitzat.
O no és una part d’aquesta masultat?
teixa ciutadania la que tira en–«Sí que és important, però
davant les consultes? No serem
encara és més important tot el
capaços d’arrossegar més gent?
muntatge i el debat que s’ha geCrec que estem preparadíssims
nerat al voltant de la consulta.
per afrontar amb èxit aquest
Tot allò que s’ha fet, que es fa i
repte.»
que es farà, suma.»
–Han trobat a faltar la
–I sense cap campanya
campanya pel «no»?
mediàtica en l’àmbit nacio–«Hauria estat interessant
nal que els hagi donat suEs mostra especialment satisfeta del treball fet pels
poder debatre un altre punt de
port.
companys de la plataforma i dedica un agraïment
vista, però la gent que ho hauria
–«Ha estat un esforç afegit
d’haver impulsat ha preferit
per poder arribar als veïns senespecial als prohoms del poble –el notari, el jutge
mantenir-se’n al marge. És la
se mitjans. N’estem molt satisde pau, l’escriptor local i el director de l’institut–
seva decisió, no pas la nostra.»
fets, malgrat que ens pregunque formaran part de la junta electoral que
–I, pel que fa als nous coltem com hauria estat amb el sulectius que s’estrenen amb el
port dels mitjans de comunicacertificarà la legalitat de tot el procés. / T.M.
vot, han pogut arribar-hi?
ció.»
–«Arribar als immigrants és
–Tot s’acaba diumenge?
–Estan contents amb el paper dels
molt difícil, perquè estan molt dispersats i
–«Tot comença diumenge! La festa de
no hi ha un lloc comú on es reuneixin. En polítics?
la democràcia ha de continuar i ha d’imcanvi, amb el jovent ha estat menys com–«Amb la plataforma s’han comportat plicar més gent, fins a arribar al referènplicat, perquè hem pogut trobar-los a molt bé i ens han facilitat la feina. A més, dum vinculant en l’àmbit de Catalunya.
l’institut, al casal de joves...»
dins el nostre col·lectiu hi ha gent amb Demà farem el primer gran pas.»
●

CARME MULLON

Salutacions
feixistes

M

olts mitjans de comunicació
(no tots, que consti, i aquí on
escric n’és un exemple) han
oblidat que Juan Antonio Samaranch va
ser falangista. He vist reportatges a la televisió que llisquen per damunt d’aquest
passat amb una diplomàcia extraordinària. Han dit que si volies servir l’esport, en
aquella època, t’havies d’apuntar al Movimiento Nacional. N’han parlat com del
nen que s’apuntava a l’OJE (Organización Juvenil Española, per a qui no ho sàpiga) per gaudir d’una tarda de festa a la
vora d’uns futbolins. Com aquell que,
sense voler, pagava el tribut necessari de
fidelitat al Règim amb l’alegria de qui encarrega una disfressa de carnaval. Ostres,
tu: doncs no haguessis servit l’esport!
Vull dir, amb tots els respectes, que l’entusiasme institucional amb què s’ha acomiadat el president d’honor del COI em
produeix una notable indignació. Puc entendre que la seva figura, en aquest món
asèptic i entusiasta de l’esport, sigui respectada. Ho és perquè va aconseguir ressuscitar un mort, el dels Jocs Olímpics,
del qual s’ha aprofitat molta gent. Va ajudar la Barcelona olímpica i no sé quantes
coses més, totes a benefici exclusiu de la
seva persona, hieràtica, calculadora i rampant. I deu ser per tot això que se li concedeixen honors de cap d’estat, amb un funeral que no té gaire res a envejar a les cerimònies que s’oficien en la mort d’un rei.
O d’un papa. Algú l’ha qualificat com el
Sant Pare de l’olimpisme i de l’esport en
general. Tenen raó, segurament, perquè
hi ha un Vaticà (a la tranquil·la, nítida i
avorrida Lausana), una cort cardenalícia i
milions d’acòlits, disposats a empassarse rècords i victòries sense que la política
interfereixi en les seves aficions. És segur
que Samaranch no va aixecar el braç ni va
oferir flors al cabdill falangista ni va encarregar un retrat de Franco (l’any 1974!)
amb la convicció del feixista sentimental
o neurològic. Ho va fer perquè ja li anava
bé. Raó de més per recordar amb pèls i senyals aquesta etapa de la seva gloriosa
existència. Perquè, no convé oblidar-ho,
tot el seu reialme neix aquí: abraçant
l’ideari dels que saludaven a la romana.
PUBLICITAT
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

QUE SE MUERAN LOS FEOS

