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«Les meues relacions amb
Artur Mas són en aquests
moments millorables. Jo

viatjo molt i ens veiem poc»
JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA

LÍDER D’UNIÓ

Creixen les desigualtats
Després de sis mesos a la baixa, l’atur va tornar a pujar al setembre amb 25.572
nous aturats, que allarguen la llista de 4.724.355 aturats inscrits al registre de
l’Inem, que l’Enquesta de Població Activa incrementa fins als sis milions. La ma-
teixa tendència s’ha registrat a Catalunya i també a Lleida, amb 488 aturats més,
que eleven la xifra d’inscrits fins als 27.994 aturats, i el curiós és que la dada s’ha
presentat com un bon resultat perquè diuen que és el millor setembre des que va
començar la crisi. Pot ser que estadísticament sigui així, però caldria pensar pri-
mer en les expectatives dels que estan sense feina i continua sense crear-se’n, des-
prés que com més gran és l’univers d’aturats més baixes haurien de ser les expec-
tatives de creixement i, en tercer lloc, que desgraciadament i malgrat l’optimisme
de Montoro o Felip Puig, per esmentar només dos polítics, es continua destruint
ocupació. I així cal explicar-ho, per molt que Rajoy presumeixi al Japó que es par-
la de “com serà de gran la recuperació a Espanya”. De moment, no hi ha recupe-
ració, ni s’espera que n’hi hagi d’acord amb els pressupostos per al 2014 i si no,
que ho expliquin a aquesta llista d’aturats, i pot ser que les empreses de l’Íbex ha-
gin millorat resultats, però la majoria dels espanyols continua estrenyent-se el cin-
turó i vivint pitjor que fa cinc anys. I en aquest sentit convindria que no ens dei-
xéssim enganyar i ens fixéssim en altres indicadors que confirmen l’increment de
les desigualtats i la generalització de la pobresa. Un exemple: l’INE explicava ahir
que la baixada de salaris ha provocat que la renda de les famílies hagi caigut fins
als nivells del 2005, amb el consegüent descens del consum. Un altre exemple: Es-
panya ha tornat a ser un país receptor net de remeses d’emigrants, és a dir, que en-
vien més diners els espanyols que han anat a treballar a l’estranger que els immi-
grants que els repatrien al seu país, i en el segon trimestre de l’any es va batre un
rècord en l’entrada de fons que ens torna als seixanta, quan les remeses d’emi-
grants espanyols a Europa eren la principal font de divises. I un tercer exemple: els
ingressos de la quarta part de les llars lleidatanes i espanyoles depenen de les pen-
sions dels jubilats, als quals s’ha congelat la compensació per lustres de cotitza-
ció. Que no ens enganyin, seguim malament, però tirarem endavant. I no serà grà-
cies al Govern.
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LES PERLESDELDIA

«Salvar una ànima,
un nen o un ancià és
salvar el món. Això
van fer els que van

ajudar jueus»

«El procés de Mas mostra
trets totalitaris perquè es

posen carreteres i policies a
disposició d’una ideologia»

RAMON DE VECIANA
LÍDER D’UPID A CATALUNYA

ALON BAR
AMBAIXADOR D’ISRAEL A ESPANYA

ALAXARXA

@josepmt (Josep M. Torras)
«Entenc Duran Lleida, amb sou de
professor a Cat indep. no podria ni pagar
2 nits de suite al Palace.»

@matias_bueno (Matías Bueno)
«Ja està tardant La Razón a culpar Cat de
la bomba a Saragossa com a resposta a
Belloch, que ha sol·licitat suspendre
l’autonomia catalana.»

@ElHumanoide (El Humanoide)
«Hem arribat a tal punt que ens sembla
un triomf que l’atur “no pugi tant” i fins i
tot considerem que“baixa”.»

@ArmatdeOdelot (Armak de Odelot)
«Rajoy en fa ‘una de grossa’en una
entrevista davant de Bloomberg i després
el govern la intenta censurar. Aquí tot a
través de plasma.»

@MadridismoDC (MadridismoDC)
«Jiménez Losantos: “Mourinho no va ser
el gran problema del Madrid, ho és la
premsa plena de blaugranes.»

Perseguits i salvats
EL PIRINEU de Lleida va ser,
en el període del 1939 al 1945,
un constant pas de gent tant cap
al nord, fugint de l’Espanya fran-
quista, com cap al sud, amb mi-
lers de persones posant-se fora
de perill de la persecució nazi.
Precisament per commemorar
una part d’aquest èxode massiu,
la Diputació de Lleida ha disse-
nyat quatre rutes turístiques i
culturals que permetran conèi-
xer les peripècies dels jueus que
van travessar el Pirineu a la re-
cerca de la llibertat (quina para-
doxa: trobar la llibertat en una
Espanya que acabava de perdre-
la!) i la tasca solidària i abnega-
da de molts dels veïns de les co-
marques de muntanya que van
ajudar i van atendre moltes
d’aquestes famílies que traves-
saven, moltes vegades, els alts
ports en pèssimes condicions.
S’ha de recordar que no totes les
actituds van ser exemplars i que
hi va haver gent, com sempre
passa en totes les tragèdies hu-
manes, que va treure un sucu-
lent profit econòmic del pati-
ment dels seus congèneres. I po-
sats a recordar, també és neces-
sari tindre en compte que l’ac-
titud tolerant del règim franquis-
ta —desitjós de guanyar-se la
simpatia dels aliats— va perme-

tre, almenys en els primers anys,
el pas dels fugitius jueus a tra-
vés del Pirineu amb destinació
a Barcelona per fugir finalment
a Lisboa i d’allà a l’altre costat
de l’Atlàntic. És bo no perdre de
vista la tragèdia viscuda per la
Humanitat fa escassament 70
anys, perquè la memòria és el
millor instrument per evitar cau-
re de nou en l’error. Per desgrà-
cia, l’oblit acostuma a actuar so-
bre la consciència de la gent com
un inhibidor del respecte a la
Història.

JUANCAL
LAPEIXERA

Les rutes dissenyades

per la Diputació de

Lleida pretenen ser un

homenatge a la gent que

va ajudar a salvar milers

de jueus al Pirineu

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

Agressió política
DIUMENGEAL vespre una ca-
tifa verda omplia tots els carrers
de Maó. Feia goig de veure la
quantitat de gent que acompa-
nyàvem la comunitat educativa
contra la derogació del decret
sobre el trilingüisme del govern
Bauzà. Era la tercera setmana
de vaga des que havia començat
el curs i l’endemà hi hauria una
nova taula de negociació, que es
va acabar sense nou acord. De
fet, dimarts, el president bale-
ar deia que la manifestació ha-
via estat política, perquè hi ha-
via vist, a Palma, Carod-Rovira,
JoanTardà i estelades. Ell hi de-
via veure massa invasió de Ca-
talunya, quan jo la hi vaig tro-
bar a faltar.A més a més de la
concentració a la plaça de Sant
Jaume, el mateix dia i a la ma-
teixa hora, en nom de la unitat
de la llengua, la resposta contra
l’arrogància d’un govern que se
serveix de la moral del poder,
aquella segons la qual el poder
vol dir el dret, s’hauria visualit-
zat més contundent si els mà-
xims representants de les forma-
cions polítiques de tradició de-
mocràtica i d’obediència catala-
na conjuntament ambAcció Cul-
tural del PaísValencià, Òmnium
Cultural i l’ANC haguessin
acompanyant l’Obra Cultural

Balear i la comunitat educativa
a la capçalera. Diria que Cata-
lunya hi ha de respondre no no-
més socialment, sinó també po-
líticament, contra aquest decret;
perquè la seva llengua, la llen-
gua de les Balears, és la nostra
llengua. O és que només és per
a la teoria que una nació és un
espai de comunicació? O és que
no és la llengua, i la cultura que
se’n deriva, el nexe d’unió dels
Països Catalans? Està molt bé la
nostra complicitat participant en
la caixa de resistència, però tant
el decret Bauzà com la LleiWert
són una agressió a un sistema
educatiu que permet l’aprenen-
tatge de llengües en contacte per
fer créixer en consciència i en
competència lingüística tant els
alumnes d’expressió catalana
com els que se serveixen del cas-
tellà com a llengua d’ús. Els go-
verns del Partit Popular, en tots
els territoris de llengua catala-
na on governen, han començat
aplicar polítiques de substitució
lingüística, la qual cosa vol dir
que si es plantegen la llengua
com un problema polític, és po-
líticament que s’hi ha de respon-
dre. Perquè per molta complici-
tat de les famílies que tinguin els
docents de les illes, els nens, a
casa, no han de ser-hi massamés.
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