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EDITORIAL

Ciudadanos e individuos

E

sta semana el Baix Llobregat ha estado doblemente en el objetivo de la noticia no sólo nacional, sino incluso internacional. Los miles de
usuarios afectados por la supresión del servicio de Cercanías de Renfe en varias localidades por culpa de un
error en las obras del AVE en L’Hospitalet ha compartido protagonismo en diarios, radios y televisiones con
la agresión racista de un joven de Santa Coloma de
Cervelló a una menor ecuatoriana en los Ferrocarrils
de la Generalitat.
Respecto a la primera noticia, desde este editorial
ya se ha expresado repetidamente la opinión de que las
obras del AVE no pueden anteponerse ni a la seguridad
ni al servicio de Cercanías que utilizan a diario miles
de baixllobregatins. Tras los primeros días del Plan Alternativo de Transporte, consistente en un refuerzo
considerable de autobuses, ahora sólo cabe felicitar la
paciencia y la ejemplaridad de los sufridos usuarios, que
durante más de una semana verán mermado su tiempo
de desplazamiento por culpa de una nefasta planificación y de una negligente ejecución de los trabajos. El
comportamiento cívico de miles de ciudadanos ha evitado lo que podría haber sido un caos mayúsculo.
El reverso de la moneda al Ciudadano, con mayúsculas, usuario de Renfe es el individuo protagonista
de una agresión racista y machista, amplificada por los
medios hasta extremos insospechados sólo gracias a
que las cámaras lo delataron. Pero que no es más que
una muestra de las actitudes xenófobas cotidianas que
esconde una sociedad presuntamente desarrollada.
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Más sobre Abacus
en Sant Boi
En primer lugar, gracias a
Joaquín Munté, autor de la
carta Mal servicio en Abacus, por
confiar en las pequeñas librerías
de Sant Boi. Cartas como la
suya son la mejor publicidad
que nos podían hacer.
Usted se preguntaba cómo
puede ser que una cooperativa
con tantos miles de socios y que
han tenido unos ingresos de
tantos miles de euros pueda
ofrecer un servicio tan vergonzoso y que tengamos que recurrir a un comercio familiar para
poder obtener unos libros con
un mínimo tiempo. La respuesta es muy sencilla: nosotros
tenemos vocación cultural y no
pretendemos tener ingresos
multimillonarios, entre otras
cosas porque no podemos. Hoy
en día la caja de un negocio
familiar da solamente para
pagar gastos, impuestos y vivir
como cualquier otro trabajador
por cuenta ajena.
Las pequeñas y medianas
librerías no sólo tenemos que
luchar contra esos monstruos,
sino también contra las

AMPAs que en vez de velar y
procurar que sus hijos tengan
una buena enseñanza, se han
convertido también en vendedores de libros de texto y material escolar (sin pagar impuestos) con el consiguiente perjuicio para el tejido comercial. Ello
es especialmente grave en casos
como los de algunas escuelas
públicas que prácticamente
obligan a los padres a comprar
en Abacus, como si los demás
no existiéramos o no pagáramos
religiosamente nuestros impuestos. ¿Es esto libre mercado?
Luego, a última hora, nos
convertimos en bomberos-apagafuegos, donde pedir los libros que
otros no quieren molestarse en
buscar, pues los beneficios de
uno o dos ejemplares son pocos.
Associació de Llibreters de
Sant Boi

Robatoris a la
piscina de Gavà
Desde fa un mes un nombre
considerable d'usuaris de la instal.lació hem patit robatoris
amb força a les taquilles amb
claus de seguretat de la insta-
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Memòria històrica:
el rescat de l’oblit
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esprés d’un estiu expiatori en què els catalans semblàvem pagar les nostres desmesurades
ambicions de viure amb normalitat, i d’un any no gaire
millor en què el transport ferroviari i aeri arribaven a les
més altes cotes d’ineficàcia,
quan Catalunya semblava un
país tropical, on els trens funcionen, els avions surten quan
poden i l’electricitat funcionen quan poden, arriba
una tardor plena d’esvorancs i
accidents. Tot segueix, si fa no
fa, com abans. I encara ens
queda passar l’hivern.
Està de més recordar que
alguns de nosaltres ja dèiem
que podia passar, que hi havia
altres traçats, altres maneres
de fer, fins i tot que l’AVE no
calia, que hi havia alternatives. Ara ja s’està fent, encara que a voltes sembla que es
desfaci, i cal, en tot cas, que el
que es faci, es faci bé.
Només hi ha un secret per

l.lació. Després d'un mes dels
primers casos, el Patronat
d'Esports de Gavà no ha près
cap mesura, ni tan sols la mínima de comunicar a altres usuaris els fets, cosa que, almenys,
hagués evitat els últims casos.
No es responsabilitzen dels
objectes, diuen però ni tan sols
es responsabilitzen de la mínima feina requerida, que és vetllar per la seguretat dels usuaris.

Miquel-Àngel Cullell
Gavà

Yo acuso
Con permiso de Zola, acuso:
Acuso al Sr. Celestino Corbacho, alcalde de L'Hospitalet,
de permirtir a la empresa constructora de la L9 a su paso por la
calle Narcís Monturiol haber
instalado al lado de nuestras viviendas una máquina de fabricar cemento. Y aún comprendiendo que dichas obras son
necesarias y comportan unas
molestias, creo que se debería
haber buscado otra ubicación
para esa máquina infernal.
Y acuso de permitir que el
dia 18, UTE-9 trabajara hasta
altas horas de la noche sin los
permisos necesarios.

Antonio Quiñonero
L’Hospitalet
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a executar l’obra pública, que
és el mateix que per fer una
paella, responsabilitat. Això
inclou les pertinents previsions, prioritzar la seguretat
pel damunt del termini d’entrega, gestionar la realitat
proactivament i amb calma.
És incomprensible, doncs,
que qui dirigeix tot el despropòsit encara no hagi dimitit,
ni que sigui per vergonya. No
ens enganyem, per molt
menys, alguns alcaldes i alcaldesses han estat reprovats a les
urnes. Els ciutadans clamen
ara envers la classe política. Jo
els asseguro que, de polítics
n’hi ha de tota mena i que,
afortunadament, pocs es
poden comparar amb la ministra Álvarez, gràcies a Deu.
Necessitem el traspàs de
Rodalies a la Generalitat. Tal
vegada no ho farem del tot bé,
però pitjor, segur que no ho
farem. I vostè, senyora ministra, deixi-ho córrer i plegui ara
que pot, si és tan amable.
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iguem conscients o no,
tenim un deute pendent
amb les víctimes de la
guerra civil espanyola i del
franquisme. Des de l’experiència viscuda a diferents estats del món, es posa de manifest la necessitat de conèixer
el passat, per molt traumàtic
que hagi estat i per a fer pedagogia democràtica sobre el
nostre futur col·lectiu.
En aquest sentit, familiars
i víctimes de la guerra i del
franquisme, així com moltes
persones de totes les ideologies tenim esperances en que
el nostre país, amb una democràcia ja consolidada, reconegui el dret natural a la reparació moral i a la recuperació
de la memòria personal i familiar dels nostres conciutadans i conciutadanes. Una
memòria que no va contra
ningú i sí a favor de reparar
dolors i injustícies, tal com esdevé als sistemes polítics democràtics més avançats.

Per això, l’anomenada
Llei de la memòria històrica
ha de permetre que el nostre
ordenament jurídic reculli,
ara sí, la reparació de totes les
víctimes, de totes aquelles
persones que van morir, van
ser espoliades, empresonades
o condemnades de manera injusta o van haver d’exiliar-se
per les seves creences, per les
seves conviccions o per les seves idees. Ha de contribuir a
recuperar de l’oblit a tantes i
tantes famílies i persones que
van patir injustícies i greuges.
Hi ha qui diu que això no és
una prioritat, que aquestes
coses han de romandre millor
a l’armari del passat. Però qui
hagi conegut el testimoni
d’alguna d’aquestes persones,
sovint anònimes, comprendrà
que és de justícia rescatar-les
de l’oblit. I que recordar és un
deute moral que tenim amb
els nostres grans i una inversió
en un futur de tolerància i democràcia per als nostres fills.

Eleonora d’Arborea
L’investigador i documentalista Josep Barba analitza i exposa les
seves troballes al voltant de la molinenca Eleonora d’Arborea, reina
de Sardenya al segle XIV

IL PROFESORE CASULA

l llibre en català La Sardenya CatalanoAragonesa de Francesco Cèsare Casula (foto) és recomanable i ofereix
molta informació sobre la conquesta catalana de Sardenya, i hi podem contrastar la
interpretació dels fets històrics segons la
versió dels historiadors del costat italià. La
llobregatina Eleonora d'Arborea ha trobat
en il profesore Francesco Cèsare Casula el
seu millor aliat. No us penséssiu que exagera la importància d'Eleonora; tot al contrari, és un
historiador crític envers la
versió romàntica que s'ha
divulgat popularment a
Itàlia sobre la història d'Eleonora d'Arborea. Així ho
podeu comprovar en aquest fragment que dedica
a Eleonora en el seu llibre:
“Parlar d'Eleonora d'Arborea d'una manera succinta
i planera no és fàcil, perquè
polaritza passions i fantasies
d'un poble vençut, tota una tradició romàntica
que prefereix conrear el mite de la dona heroica
abans que altres valors històrics de més entitat
com l'estatalitat que converteix Sardenya en
especial, respecte a les altres regions d'Itàlia.
Esdevinguda, per ventura, jutgessa-regent
a l'edat de quaranta anys, és improbable que
participés en les accions bèl·liques contra l'enemic, a diferència de la quasi coetània Joana
d'Arc, sovint parangonada amb ella per la historiografia corrent. Eleonora es reservà, potser,
les decisions militars darreres, però el resultat
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general fou més aviat desil·lusionador, car en el
curs del seu govern no anà més enllà de les conquestes fetes pel seu pare i germà. És més, per
una sèrie de circumstàncies, fou obligada a
cedir, el 1388, quasi tots els territoris ocupats i
algunes importants places fortes, cosa que féu
més dificultosa la guerra dels sards nacionalistes. No va tenir una gran visió política i no s'obrí mai a l'exterior...
També com a legisladora la seva fama ha estat exagerada, puix que no féu
altra cosa que promulgar unes
lleis que estaven en ús des de
feia temps a l'Arborea, codificades ja en part pels seus predecessors, sobretot per Marià
IV.”
Catedràtic d'Història
Medieval de la Universitat
de Càller, Francesco Cèsare
Casula dirigeix en el Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Itàlia, l'Istituto di
Storia dell'Europa Mediterranea. Casula és un home amable, atent,
amb bon sentit de l'humor i amb molta experiència. El treball és l'arma preferida del
profesore nascut a Livorno l'any 1933.
Vaig portar el llibre per signar quan li
vàrem gravar l'entrevista en el Centre Nacional de Recerca a Càller. Amigablement,
va signar la dedicatòria: ¡Catalunya més que
mai!
Josep Barba Raventós
Recerca de moliners.com
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