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Voidria una Menorca más navarresa
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A José María Aldaya 1 tothom que visqui
mancat de llibertat.

«En cap cas s ‘admetrá la federació de
Comunitats Autónomes».
Article 145,1 de la Constitució.

S ‘ha dit i repetit: la situació política s’haenrarit excessivament i els mitjans de
comunicació ho aprofiten per donar pas a
escándols, trames i conspiracions. Mentres
tant, aquí baix, al carrer, la ciutadania ja hem
esgotat la capacitat de sorpresa que ens resta
va. Ja ben poques. coses ens poden sorpren
dre, interessar, mínimament: la gent s’encu
rioseix més pel casament de Rociíto que no
pas per la mort de Lasa i Zabala, per exem
ple. Fons reservats, Laos, Inver-Broker, Gar
zón, Conde, túnels, Intxaurrondo... ja són
paraules d’ús corrent, exageradament

corrent. Aquest enrariment político-social no
afecta de la mateixa manera a tothom i, per
tant, no té les mateixes conseqüéncies. Així,
idó, ens trobam que la interrelació institucio
nal als PaYsos Catalans ha quedat aparcada,
altre cop, mentre que el debat sobre quins ha
de ser els vincies d’unió entre la Comunitat
Autónoma Basca, Navarra i el País Basc
«francés» s’ha produít o ha vingut donat,

....d’una o altra manera, per les implicacions
gravíssimes dels GAL, i per la negociació
d’una sortida política al «contenciós basc».
Tanmateix, seria ji ~lús si pretengués explicar
el perqué d’ aquest debat centrant-me amb
GAL i ETA, car la mateixa identitat basca és
el principal motor del diáleg que s ‘ hi está
portant a terme. Fent referéncia a aquest
intent per a una definitiva i desitj ada pacifi
cació, la 1 Trobada de la Conferéncia de Pau
hi juga un paper fonamental. Aquesta trobada
promoguda i organitzada per Elkarri (que en
basc significa diáleg) es produeix perqué,

com ens explica Iñaki Gorostidi —responsa
ble de comunicació d’Elkarri—, «ara tots
observem gran interés ambdós (referint-se als
casos de Palestina i Ulster) processos de pau
basats en el diáleg i el mutu acord peró,
sobretot, en la voluntat unánime d’ acabar
amb una situació irresistible, agonitzant i
demolidora. 1 ens entra un vertader pánic en
veure que passen els dies i els mesos, i només
quedem els bascos en el conjunt d’Europa
amb un conflicte violent latent que s’expres
sa a través de les seves més variades ver
sions, a pesar de la tendéncia generalitzadora,
en la classe política, els mitjans de difusió i
1’ opinió publica en general a la simplificació
i al reduccionisme de la realitat o del deno
minat ‘contenciós basc’». En aquesta sortida
negociada, «una fórmula el principal denomi
nador de la qual hauria de ser l’escolta
mútua, trencar la incomunicació total ex.istent
entre les diverses famílies ideológiques d’a
quest poble i, sobretot, acabar amb la hipo
cresia —própia de la lógica política— que
porta els partits, suposadament representants
de la societat, a avantposar els interessos
polítics i electorais a les necessitats reals d’ a
questa societat que diuen defensar». La nego
ciació o no negociació mereix un article apart
i un autor diferent de qui escriu aquest. Per
altra banda, el que vuIl evidenciar amb tot
açó és que res no es redueix a Guipúscoa,
Biscaia i Alaba. Navarra hi juga un paper
determinant, clau, en tot moment; ¿o és que,
per exemple, no va ser l’históric i ex-membre
de la mesa nacional d’HB, Patxi Zabaleta
(navarrés), deis primers a condemnar l’a
temptat etarra al dirigent polftic del PP a Sant
Sebastiá, Gregorio Ordóñez? Navarra és, i
estam en condicions d’ afirmar-ho, un altre
d’aquests paisos que hem enfonsat amb
tópics que no han comportat res, més enliá
del reduccionisme i mitificació. Indurain,
San Fermín, riau-riau... emergeixen d’un
poble que és molt més que açó. La identitat
navarresa dóna oit que parlar i així queda
reflectit quan l’historiador Xabier Zabaitza
deixa ben dar que «el nacionalisme basc ha
comés una errada gravíssima amb Navarra, al
considerar-la un apéndix quan és el seu
trono>. El secretan del Partido Carlista, osé
Angel Pérez-Niveras, també és ben taxatiu:
«El debat és artificial, producte del franquis
me. Abans de 1932 ningú no es plantejava
que Navarra no fos part d’Euskal Herria».
Sembia, malgrat tot, que el debat només ofe
reix dues sortides possibles: el sí total o el no
total. Així i tot, és necessari el diáleg «sem

pre que sigui (...) seré, conciliador. És nega
tiu com a element de crispació. El marc euro
peu que s’está creant afavoreix i impulsa la
co1~laboració entre regions veYnes. La nova
realitat está desmitificant les fronteres, i el
debat sobre model d’ estat afecta les autono
mies uniprovincials com Navarra (dom Bale
ars) i la seva viabilitat política i económica»,
diu Victor Aierdi, portaveu d’ Elkarri a Nava-
rra. A l’altra banda, hi trobam, oppsat, la con
tundéncia de Jesús Aizpun, president d’UPN,
quan afirma que «vuil resaltar que hi ha una
minoria de nacionalistes bascos a Navarra.
La minoria de nacionalistes bascos tenen més
sentiment que ideologia, un sentiment moltes
vegades format per les ikastoles. La minoria
ha de plegar-se a la voluntat clarament majo
ritária ratificada elecció rera eiecció. En
aquest moment hi ha una discussió moltes
vegades alimentada per revistes i institucions
que en definitiva són portaveus del desig de
negociació que proclama ETA».

Mentre es dóna aquesta dinámica al País
Basc, als PaYsos Catalans no hi ha res compa
rable. No crec que sigui necessari l’esclat
d’ un escándol polític per tal de generar, per
eils mateixos, debats tan enriquidors com
compromesos. En aquest sentit, és difícil
numerar, i encara més analitzar, la relació de
tipus governamental existent en 1’ actualitat.
5’ ha remarcat sovint, i des d’ ámbits ben
diversos, la necessitat d’una política unitária i
conjunta (açó no significa uniforme) del País
Valenciá, Principat de Catalunya i illes Bale
ars i Pitiüses en molts assumptes de vital
importáncia sócio-económica. Turisme, llen
gua, cultura, relacions directes i amb persona
litat própia amb la Unió Europea, agricultura,
pesca, espai de comunicació real, una xana
de transports sensibilitzada amb la situació
del que significa ser insular... La desídia, peró,
amb qué els presidents Zaplana, Pujol i Soler
semblen voler tractar aquests temes que, per
sí sols, impliquen una voluntat ferma i valen
ta per asseure’s a una taula i parlar-ne, ens fa
ser, dissortadament, pessimistes. Pessimistes
perqué no haurien de fer falta articles com
aquest per adonar-nos del grau de trans
cendéncia i importáncia del tema. Així, que
«la prudéncia no ens faci traydors» del nostre
propi poble i deis seus/nostres interessos
només depén de nosaltres i, ens agradi o no,
dels nostres representants polítics a les insti
tucions democrátiques. Aprofitem, idó, com
ens assenyala Victor Aierdi, que «el marc
europeu que s’está creant afavoreix i impulsa
la col~laboració entre regions veYnes».

CARTAS
del lector
Todos somos iguales
ante el sida,
todos somos iguales
ante todo

Es fiesta, llueve, decido leerme todo
el diario y me quedo encallada en la
pág. 2, a la luz de tres slogans... «Soy
feliz, porque me viste Ortiz», vale, me
lo salto porque es tan absurdo como
cualquier slogan publicitario.

Continúo leyendo, el segundo me
interesa más, «Todos somos iguales
ante el sida», totalmente de acuerdo,
lo entiendo, aunque de forma distinta

a la del escribidor, por ejemplo:
«Todos somos iguales ante el ham
bre», no significa que todos estemos
expuestos a una hambruna (sobre todo
si vivimos en Menorca y no en Soma
lia) pero podemos entender lo que nos
ocurriría si una guerra como la de la
ex Yugoslavia... (Aquí cada uno que
deje correr su imaginación). Y dice
Santiago Salord: «Todos somos igua
les ante el sida»... No, como tampoco
es propenso a la hidropesía, quien
agua beba porque sabe contenerse una
vez calmada la sed»... Y aquí me ima
gino a un cardíaco descompensado y
edematoso... Pero voy entendiendo
que la palabra clave es «contención».

Relacionándola con el sida, me vienen
casos a la memoria: Un viejo conta
giado por una transfusión sanguínea,
una adolescente violada sexualmente,
una Maruja anónima con marido afi
cionado a prostíbulos. Este artículo
me está fastidiando, pero aún me falta
lo peor.

«Esto vir», sé hombre (tercer alo
gan), y yo sólo soy una mujer, las dos
palabras incisivas y alentadoras no me
sirven. Ni mi hombría ni mi virilidad,
van a poder ayudarme en la autocon
ciencia y las reacciones positivas, ni
voy a poder manifestar mi espirituali
dad con esos gestos que, siempre
según el autor, expresarán a la persa.

na que sabe contenerse y ser templa
da.

Ya pensaba yo que la palabra clave
era contenerse. ¿Será Eva la culpable?
Ella no supo hacerlo y le dio a Adán la
manzana para que la probara, le faltó
hombría y virilidad, como a mí.
¿Seremos, Eva y los que no sabemos
contenemos, culpables de las desgra
cias de la Humanidad, sida incluido?
Creo que no, todos somos iguales ante
la vida, ante el hambre, ante la enfer
medad, ante el sida, ante todo, hom
bres y mujeres juntos.

Mercó Morató 1 Pasalodos
(Es MercadaI~
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«Ja ben poques coses ens poden
sorprendre, interessar, mínimament la
gent s’encurioseix más pel casament de
Roclíto que no pas per la mort de Lasa ¡
Zabala, per exempie»

ta
le
le


