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Qui és el cap
de l’oposició?
Diuen que un dels
problemes d’Europa
és que Obama no sap
a qui trucar com a
interlocutor per
tractar els problemes
comuns i saber qui
mana, si al president
de la Comissió, al del
Consell Europeu o
bé directament a
Merkel. Un cas similar
va explicar Carod
Rovira que passa
amb el cap de
l’oposició a
Catalunya. Ho
preguntava l’exlíder
d’ERC a un periodista
que va dubtar en la
resposta de qui era
el cap de l’oposició
a Mas. No sabia si
referir-se a Pere
Navarro, que no és
parlamentari; no
va esmentar el
portaveu
parlamentari del PSC
i tampoc va sorgir
cap nom a ERC o
Iniciativa. L’únic nom
que va sortir a
col·lació va ser el de
Sánchez-Camacho,
que no sembla una
alternativa real a
Mas. Conclusió: CiU
no té oposició real.

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE

É
s probable que encara hi hagi ca-
talans que no sàpiguen d’on ve-
nim, qui som i cap a on anem. És
cert que des de Joan II (segle XV)

–oh, enyorat Príncep deViana!– tot ha
estat bastant convuls, desmanegat, dis-
putat, guerrejat i contradit. Sort de la Re-
naixença i, sobretot, de Prat de la Riba i
el president Macià. Sense aquests dos
prohoms il·lustríssims no sé on seríem.
Doncs bé, per respondre’ns les essencia-
litats, a les Borges Blanques hi ha tot un
espai dedicat a l’Avi on el més escèptic
o dubitatiu pot arribar a conèixer-se per-
fectament, a comprendre per què som el
que som, per què hem arribat fins aquí,
en aquest esclat de sentiment nacional.
I el més sorprenent i important, per què
un tinent coronel de l’exèrcit espanyol
funda Estat Català, ERC i arriba a ser
l’impulsor del primer Estatut d’Autono-
mia i de la primera Generalitat restaura-
da. Els qui es queixen de la classe política o els qui ja
no creuen en la política, que visitin l’Espai i es troba-
ran, amb tota mena de detalls, com es forja un líder, de
quina pasta està fet i què fa, en tota mena de cir-
cumstàncies, per esdevenir un mite de la nostra
història. I no eren pas uns altres temps, precisament,

sinó que els anys en què va ser-ne pro-
tagonista absolut resumeixen pràctica-
ment tota la història contemporània.

L’Espai Macià és un dels exemples més
honestos d’allò que anomenen reconei-
xement, respecte i admiració per les per-
sones que han marcat fites inqüestiona-
bles en la història d’un poble. El presi-
dent Macià fou elegit diputat a Corts per
aquesta capital comarcana els anys 1907,
1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 i
1923 i, de la formamés natural del món,
ho continuaria sent avui si fos viu biològi-
cament.Una de les experiènciesmés emo-
cionants que hom pot viure a l’Espai és
escoltar la seva veu proclamant la Repú-
blica Catalana. I aquest amor incondicio-
nal es nota en cada mil·límetre quadrat
del museu i galeria humana dedicada al
personatge. Si tenen sort quan el visi-
tin, a més del savi Josep Segura, generós
i atentíssim documentalista i coordina-

dor, igual s’hi troben la rèplica viva de l’insigne presi-
dent, en la persona del regidor de Cultura senyor Ma-
cià, que els acabarà de perfilar la grandesa de què és in-
signe. Ja dic, si els falta una empenta, per ser indepen-
dentistes o simplement per estimar una mica Catalu-
nya, no se’l perdin, si us plau.

La portaveu d’UPiD
va assegurar ahir que
Espanya “ha d’utilit-
zar l’article 155 de la
Constitució”, és a dir,
suprimir l’autonomia
catalana.

Rosa Díez

President de l’associa-
ció provincial d’em-
presaris de maquinà-
ria agrícola (Apric-
ma), que va promoure
un boicot a la Fira de
Sant Miquel.

Eduard Abella

Secretari general de
l’Esport de la Genera-
litat, que per la falta
de recursos fa fer un
pas enrere a l’esport
de tir amb arc a Llei-
da.

IvanTibau

Historiador deTremp
que ha trobat la pri-
mera referència escri-
ta a Europa sobre un
judici de la Inquisició
i que se situa a Àneu
el 1424.

la imatge
deldia
‘GranNord’
arrenca amb200
extres pallaresos

La segona temporada de
Gran Nord va començar
a rodar-se ahir al Parc
Natural de l’Alt Pirineu
i la vall d’Àssua amb la
participació de dos
centenars de pallaresos,
escollits a través d’un
càsting a la comarca.
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EspaiMacià

Si els falta una

empenta per ser

independentistes,

no es perdin l’Espai

Macià de les Borges

Blanques

Pau Castell
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