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LA CONTRAPORTADA 
 

Un dels escriptors i pensadors més reconeguts dels Països Catalans és en Joan Francesc Mira. Aquest autor del País 
Valencià publicava un gran article el proppassat 5 de novembre al magnífic diari Avui de Barcelona.  
 
SEPARATISTES, EUROPA 
 

Per alguna raó que em defuig, pràcticament tothom accepta que escriure o pronunciar separatisme és una cosa molt 
lletja, una falta d'urbanitat, quasi un pecat de paraula. Si no ho és també d'obra, que en aquest cas és un delicte 
horrible. No deu ser pel sentit més general del mot, que segons el diccionari de l'Institut vol dir "Opinió, partit, de qui 
es vol separar de la comunitat o de l'organització a la qual pertany". Però si vostè, sol o formant un "partit", es vol 
separar d'un club, associació, comunitat de propietaris o qualsevol altra organització, ningú l'acusarà del pecat 
nefand. 
 

JA SE SAP QUE EL NOSTRE DICCIONARI OFICIAL és de vegades una mica fluixet en matèria de definicions, que és 
la seua matèria. El Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola és bastant més contundent: Separatismo vol dir "Doctrina 
política que propugna la separación de algun territorio para alcanzar su independencia o anexionarse a otro país". Res de 
vaguetats, d'organitzacions ni de comunitats: separatisme és la doctrina dels qui volen separar-se d'un Estat constituït, 
per ser ells mateixos Estat o per canviar d'Estat. I això és tot, que és molt, com en el diccionari de l'IEC no era res. 
 

AL 'CONCISE OXFORD' HI FA UNA LLEU AL·LUSIÓ dins de separate (separar), quan aquest verb es refereix a la 
"independència política o eclesiàstica", en oposició a unionisme. Separatisme és el contrari d'unionisme. Del tot 
elemental: o separar-se o continuar units. Repassar diccionaris és un dels exercicis de llenguatge més útils que conec. 
El Larousse defineix la paraula com "Moviment, tendència, dels habitants d'un territori que desitgen separar-lo de 
l'Estat del qual forma part". Contundent: separar un territori d'un Estat. Deixaré estar les definicions, per no fer-me 
pesat i perquè la idea és claríssima: en espanyol, en francès i en anglès (que són les llengües més grosses), separatisme 
vol dir el que vol dir també en català popular i polític, amb la peculiaritat notable que qui no ho diu és el nostre 
diccionari oficial, vés a saber per què, potser per timidesa o per ganes de dissimular. I aquesta és també la història 
d'Europa, especialment la contemporània que és la nostra. 
 

SI REPASSEM ELS DARRERS CENT ANYS, comprovarem sense dificultat que la doctrina, el moviment, o el desig de 
separar-se d'un Estat i formar-ne un de propi és tan habitual, tan recurrent, i amb un èxit tan visible, que sense la 
paraula o el concepte no es pot entendre res d'aquesta història (encara que el concepte sol presentar-se no com a pecat 
sinó com a virtut, és a dir com a patriotisme i com a dret respectable). Comencem pel 1906, quan Noruega se separa 
de Suècia. Continuem amb l'esclat del 1918, quan se separen Hongria, Finlàndia, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, 
Txèquia i Eslovàquia conjuntament, Eslovènia i Croàcia per unir-se a Sèrbia, Albània (el 1920), i no sé si de moment 
em deixe algun país o territori. Per cert, el 1919, els austríacs, que s'havien quedat sols, volien justament ser 
unionistes: una assemblea -amb majoria socialdemòcrata- proclamà la República Alemanya d'Àustria, els aliats van 
impedir la unió, i la unió es va fer vint anys més tard per obra de Hitler i amb grans aplaudiments al carrer. 
 

DESPRÉS, COM VOSTÈS SABEN, es va separar Irlanda, i vingué la guerra, hi hagué unions a la força entre el Bàltic i 
el mar Negre, i vingué el 1989, caigué el Mur, i se separaren una altra volta els estonians, els letons i els lituans. Amb 
algunes separacions noves i afegides com la de txecs i eslovacs, la d'eslovens, croats, macedonis, bielorussos, 
ucraïnesos, moldaus i, si arribem fins al Caucas, la d'armenis, àzeris i georgians. Això significa que, sense 
separatismes ni separacions, la major part del territori d'Europa seria encara ocupat pels imperis del segle XIX, que 
eren el turc, el rus, l'austríac i el prussià, sense comptar els regnes i repúbliques entre l'Atlàntic i el Mediterrani. Una 
Europa sense l'èxit històric dels abundants separatismes del segle XX no sé quina Unió hauria pogut fer, no sé en què 
consistiria, i em resulta una mica difícil d'imaginar. Elimineu la llista dels separats, i comproveu com queda el mapa. 
 

ELS SEPARATISMES DELS SEPARATS SÓN DOCTRINA nacional acreditada, drets reconeguts quan són reals i 
aplicats (quan no ho són, ningú no els reconeix, vejau quina paradoxa?), virtut patriòtica, resistència nacional i sovint 
heroisme exemplar. Els separatismes fracassats, ja se sap que són doctrina perversa, intent maligne de disgregació, 
pecat intel·lectual i moral, i tot això que hem de llegir ara mateix cada dia als diaris. De manera que la història més 
recent de la nostra mare Europa és un seguit de separatismes i de separacions, i tanmateix, resulta que els pocs 
separatistes que hi queden -els que encara sostenen la doctrina o el desig de separar-se tal com han fet amb gran 
aplaudiment tants altres en tants altres llocs- són acusats d'això mateix com a pecat imperdonable. He recordat 
aquesta història, i aquest vocabulari comparat, per si algú encara es considera poc o molt separatista i això li crea 
càrrecs de consciència; cosa que en aquest país és ben possible, i només cal mirar el diccionari.  

Joan F. Mira 

Escriptor 

 
 

 
EN PORTADA 

 

PER QUÈ ENS VOLEN PRENDRE EL PÈL? 
El passat 13 de desembre, a les vuit del vespre, el President d’ERC Josep-Lluís Carod-Rovira 
va omplir de gom a gom amb més de tres-
centes persones l’auditori de “El Local” de 

Sant Pere de Ribes parlant sobre el nou estatut d’autonomia del 
Principat de Catalunya en l’acte central de la comarca del Garraf 
per defensar el text legal aprovat pel 90 per cent del Parlament 
nacional. 
Si fa només dos mesos alguns consideraven el concert econòmic 
com a irrenunciable, avui ja parlen de no recaptar Societats i del 
50% de l’IRPF i l’IVA; si fa dos mesos alguns consideraven que 
Catalunya és una nació, avui parlen de nació com una proclama 
que va fer un dia el parlament català. On són aquelles fotos amb els polzes aixecats? Ja s’havia pactat aleshores una 
rebaixa tan dràstica de l’Estatut aprovat pel Parlament? TO BE CONTINUED! 
 

OPINIÓ 
Avui, en la secció d’OPINIÓ, una interenssantíssima proposta per poder aconseguir una relació més fluïda entre 
els ciutadans i el nostre Ajuntament: el regidor de barri. 
REGIDORS DE BARRI 
Com és de tothom conegut, la nostra població està formada per zones, sectors o, com n’hi ha que les anomenen, 
urbanitzacions. A hores d’ara, aquests sectors ja s’han, o bé s’estan, transformant en allò que a les ciutats en diuen 
barris. 
L’organització d’una ciutat en barris comporta una relació més propera entre l’administració i els ciutadans. Això 
te dos grans avantatges. Per una banda, els problemes i les necessitats dels ciutadans arriben amb una major 
rapidesa i fluïdesa als òrgans de poder municipal. De l’altra, hi ha un càrrec polític directament responsable de la 
gestió d’una part concreta del territori i de l’administració d’aquells afers que afecten un barri en particular. I és 
aquí on volia arribar! Caldria que cada barri de la nostra vila tingués un regidor que fos responsable de 
transmetre i seguir les inquietuds i els suggeriments de llur barri envers l’Ajuntament. D’aquesta manera, el 
regidor de barri seria l’interlocutor més proper per a tota la ciutadania, agilitzant i optimitzant de forma 
important la gestió municipal. 
Tota aquesta reestructuració comportaria una reforma a fons del nostre Ajuntament, amb una major dedicació per 
parts dels càrrecs electes , que actualment no es dóna, fet que està suposant una manca de proximitat entre 
administració i administrat, en una època en què allò que es vol és una relació entre ambdós cada cop més estreta 
i més propera. 
La divisió de la vila en sectors podria correspondre als actuals barris que formen la nostra vila –caldria al meu 
entendre començar a abandonar el terme urbanització, més propi de l’urbanisme dels anys setanta que dels temps 
moderns-, els quals tenen problemàtiques prou diferenciades. D’aquesta manera, l’interlocutor ciutadà tindrà els 
necessaris coneixements del seu barri o sector. 
És una proposta de futur, però d’un futur que no pot trigar més d’un o dos anys a arribar. Millorarem sens dubte 
l’eficiència de l’administració local cubellenca. 
 

Francesc Xavier Pla i Ribas 
ERC-Cubelles 
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Sembla que Catalunya ha provocat 
un cataclisme més terrible i greu 
que els més tràgics desastres naturals;  
Tsunami, Katrina, Rita, l’Stan, Tifons, 
Taim, Nabii, Damrey o el recentment 
 terratrèmol del Pakistan i la Índia.  
Espanya ha “caigut” sota dels tentacles 
terribles més alarmants de la història: 
Catalunya ha presentat l’Estatut a Madrid! 
Segurament que durant el temps de la 
preparació 
els partits catalans amb les seves reunions 
han   al globus terraqüi “remenat” 
l’escorça i, engrandit el polèmic forat d’ozó, 
amb el “tumefacte” fluït del seu contingut... 
 
 

Arrodonir la creació d’un nou estatut cobejat 
és entrar pausadament dins dels ciutadans,  
sentir el seu batec dia a dia ple de necessitats 
i intentar qualificar-les amb saviesa productiva, 
establint lligams de prioritat d’estat i nació per 
al progrés i desenvolupament de Catalunya. 
No es gens fàcil un acord unànime amb Espanya.
 
Catalunya, però, sempre ha sigut un os 
de mal rosegar per la resta d’Espanya: 
Per què? Què tenim els catalans d’anormals 
al llarg de la història, que volem gaudir d’ella 
amb la nostra parla i llibertat de pensament? 
Sols volem viure i que ens deixin viure en pau. 

Des de temps remots sempre hem acollit emigrats 
d’arreu d’Espanya convivint com bons germans; 
l’economia restringible dels sempre desheretats, 
ha portat l’emigració castellana cap a casa... 
hem fet lligams amb amor reproduint-nos 
conjuntament! 
Doncs? No podem defensar els mitjans d’una 
autonomia 
per normalitzar les nostres necessitats de l’avenir? 
 
De sobres tenim esment de les traves que sorgiran; 
de moment,joiosament, hem celebrat amb cava 
l’acord catalanista, després...ens sentim plens de fe 
per aconseguir un Estatut digne com ens mereixem.
 
               Dolors Thomas  Octubre  2005     

 
 

 

RACÓ POÈTIC 
 

La poetessa cubellenca ha cedit per l’Esquerrà una composició sobre el tema de l’Estatut. Una gran reflexió! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITAT de la SECCIÓ LOCAL 
 

VISITA D’ERC-CUBELLES A LA VILA DE MONTBLANC 
El 19 d’octubre de 2005 la secció local d’Esquerra de Cubelles va visitar la vila de 
Montblanc, capital de la comarca de la Conca de Barberà. El temps assolellat va 
esdevenir un inestimable acompanyant dels prop de quaranta cubellencs que s’hi 
varen desplaçar a la vila dels antics ducs. La sortida és ja la quarta que fa ERC-
Cubelles, després de Catalunya Nord, Sant Joan de les Abadesses i Arbúcies. 
L’autocar sortí a les vuit del matí de Cubelles i arribava en poc més de mitja hora al 
poble de Sarral, ja a la Conca de Barberà. Després d’esmorzar i comprar cava i 
productes típics, el grup va visitar les instal·lacions de l’empresa Europastry, antiga 
Frida Alimentària, dedicada a la fabricació de pa i pastes congelats per a la venda a 
fleques i pastisseries. Les detallades explicacions del procés d’elaboració del pa 
congelat anaren a càrrec del cap de fàbrica i del nostre company Jaume Lòpez, militant 
d’ERC Cubelles i membre de la nostra executiva local. En una interessant passejada de 

més d’una hora es va poder seguir el procediment industrial de 
fabricació del pa, des que es prepara la massa fins que aquest 
surt congelat i prompte per a ésser venut a fleques i establiments 
comercials. L’empresa Europatry ha esdevingut la companyia 
més important del municipi de Sarral, i una de les més 
destacades de tota la comarca. 
Seguidament l’autocar desplaçà els cubellencs fins la capital de 
la comarca, on la secció local va ser rebuda per una delegació 
d’ERC Montblanc, encapçalada per la que fou la nostra guia, una 
historiadora local, senyora del diputat a Madrid per ERC, Josep 
Andreu. La passejada s’inicià tot visitant el Portal de Sant Jordi i 
l’església de Sant Francesc, davant la qual alguns dels assistents 
es van fer la foto de família. A continuació el grup arribà al call 
jueu, lloc de gran valor històric i d’una bellesa formidable, i més endavant vàrem poder gaudir de les diferents 
esglésies de Montblanc, el seu veritable tresor. Lògicament, les explicacions de la nostra amfitriona van centrar-se 
durant força minuts en la muralla de Montblanc, el recinte fortificat medieval més ben conservat del Principat de 
Catalunya. El següent punt d’interès fou el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, amb exposicions sobre els 
diferents oficis tradicionals practicats a la comarca. Un cop vist el Museu Comarcal, les cames portaren els visitants al 
recentment inaugurat Museu d’Història Natural, ubicat a l’antiga presó comarcal. El recinte va fer les delícies dels 
visitants per la seva agilitat i modernitat, amb un estudi de les diferents formes evolutives dels animals i de l’home. 
Una caminada per la plaça Major i per una de les més típiques pastisseries de Montblanc van servir per deixar un molt 
bon gust de boca d’una vila que no es pot deixar de visitar. 
Ja només restava dinar i, havent pres el cafè, tornar cap a casa amb l’alegria i la satisfacció d’haver conegut una part 
d’una comarca alhora històrica i industrial, tradicional i moderna. La Conca de Barberà. 

 
 
 
ÈXIT DE L’OFRENA FLORAL D’ERC-CUBELLES PER L’ONZE DE 
SETEMBRE. 
 

El diumenge 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, va tenir lloc l’ofrena 
floral de les entitats i partits polítics de la vila davant el monument situat a la Plaça 
de Santa Maria de Cubelles. L’acte festiu i reivindicatiu va tenir un caràcter 
solemne i emotiu, amb el parlament de l’alcalde de Cubelles, el senyor Josep 
Marcillas, l’hissada de la senyera nacional fins el campanar de Cubelles i la brillant 
actuació del Cor l’Espiga, 
L’ofrena floral de l’Esquerra fou d’allò més lluïda, amb una nodrida representació 
de militants i simpatitzants que acompanyaren la comitiva de la nostra secció local 
i que despertaren la simpatia de la resta de cubellencs. 
Molt d’interès despertà i produí també el fulletó de l’ERC-Cubelles, l’Esquerrà, que 
en aquesta ocasió va voler albirar com seran Cubelles i Catalunya d’aquí a 
cinquanta anys, si més no, com les somniem els que les volem pròsperes, cultes i 
lliures. 
 

RENOVACIÓ DE LA PÀGINA WEB D’ERC-CUBELLES 
 

La pàgina web de la nostra secció local ha estat completament renovada seguint les 
indicacions de la Seu Nacional de Barcelona. El militant d’ERC-Cubelles, en Jordi 
Riba, ha incorporat les seccions de notícies, els reculls d’articles i opinions, els 
enllaços i la resta d’informació per fer de la nostra pàgina web una eina cada cop 
més activa de comunicació i informació per a tots els cubellencs. L’adreça continua 
essent www.esquerra.org/cubelles.  La nostra pàgina permet també consultar els 
números de l’Esquerrà en format pdf i era activa ja des de 2003. 

 

ACTUALITAT MUNICIPAL 
 

ERC-CUBELLES EMET UN COMUNICAT CONTRARI AL PROCEDIMENT EMPRAT EN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN COMPLEX HOTELER-ESPORTIU A LA MOTA, EL 
PROJECTE CONEGUT POPULARMENT COM EL DELS “RUSSOS” 
 

COMUNICAT D’ERC DE CUBELLES 
ERC de Cubelles va decidir no ser present en el Ple convocat amb urgència per aprovar la declaració deserta de la 
licitació per a la construcció d’un complex mixt de caràcter esportiu i hoteler mitjançant l’atorgament d’una concessió 
per a l’ús privatiu d’uns terrenys de domini públic i procedir a l’obertura d’un nou procediment licitatori, pels 
següents motius: 
- ERC no comparteix la urgència del punt. 
- ERC creu que l’interès desfermat entre alguns regidors del consistori es contradiu amb les necessitats urgents que ha 
de fer front el municipi. Aquestes, es van posar de manifest amb la intervenció de la majoria d’AAVV de Cubelles en el 
Ple Ordinari del mateix dia, amb reivindicacions que afecten la vida quotidiana dels seus habitants. 
- Finalment, atès que ERC ha estat l’únic partit polític del Consistori exclòs com a vocal en la Taula de Contractació, 
entenem que la nostra participació no ha estat presa en consideració en aquest procés. 
 

Cubelles, 21 de novembre de 2005  
I és que malgrat algunes crítiques fàcils i poc fonamentades, l’equip de govern i les regidories on ERC hi té 
VISITA DE JOSEP BARGALLÓ, A CUBELLES 
 

El Conseller Primer de la Generalitat de Catalunya, en Josep 
Bargalló i Valls, va visitar la nostra vila el passat 18 de 
novembre per conèixer de primera mà les diferents 
problemàtiques del nostre municipi. A les deu del matí va ser 
rebut pel nostre alcalde i d’altres membres del consistori i va 
visitar la zona de la desembocadura del riu Foix, on va 
interessar-se pel projecte de construcció del pont sobre el riu i 
per la conservació de l’espai natural del Delta del Foix. El 
Conseller recordà perfectament la seva anterior visita a 
Cubelles, amb motiu del Carnestoltes de 2004.  

                  


