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Una veu que té futur

El President sortint d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, en un moment de la seva
intervenció.

26è Congrés  Nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya

ORIOL
JUNQUERAS i VIES

EditorialLa nova Esquerra
Republicana

Amb el lema "La Nova Esquerra
Republicana", el dissabte 1 d'octubre va
tenir lloc, al Palau de Congressos de
Girona, el 26è Congrés Nacional
d'Esquerra Republicana de Catalunya,
amb la presència d'una bona
representació de la militància de la
Catalunya Nord. Va ser l'ocasió de la
proclamació de l'Oriol Junqueras com a
nou President i de la Marta Rovira nova
Secretària General d'ERC en substitució
de Joan Puigcercós i Joan Ridao
respectivament. Així mateix l'Assemblea
va escollir trenta nous consellers nacionals
i es votà la nova Executiva Nacional, a
excepció dels membres que ho són per
representació territorial. En la discussió i
posterior votació dels documents
congressuals s'aprovaren els estatuts i la
ponència d'estratègia política que han de
regir l'actuació d'ERC els propers quatre
anys,  que, entre d'altres punts, reiteren
ERC com a partit nacional, de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó, avancen
cap a la federalització del nostre partit i
s'obre a la participació del conjunt de la
societat catalana en totes aquelles
decisions que es considerin d'especial
importància.

En la seva intervenció el President
sortint, Joan Puigcercós, va fer una
valoració dels errors, però també de les
virtuts d'aquests darrers set anys i va
remarcar que ERC, tal i com ho fa el
nou President, Oriol Junqueras, en
aquesta mateixa pàgina, és un partit
nacional, de tota la Nació, a diferència
de la resta de partits que són partits
regionals o regionalistes. Així mateix va
retre homenatge a tots aquells que des
de la perifèria dels Països Catalans
lluiten per aquesta terra i aquest país.
Per la seva banda, Oriol Junqueras en
un discurs molt emotiu en què va
començar citant Joan Maragall i Lluís
Comapnys, i tot recordant els
recentment desapareguts Víctor Torres i
Heribert Barrera,  va emplaçar a tothom
a treballar per sumar, perquè "som
nosaltres aquells que tenim l'obligació
de guanyar, som nosaltres aquells que
hem vist massa vegades en els ulls dels
nostres la derrota. I no la volem veure
mai més!", per acabar afirmant que "I si
és veritat de que aquest país és el fruit
de moltes derrotes, també estem
convençuts que som les llavors de totes
les victòries. Visca Catalunya!".

Esquerra Republicana és un partit
nacional. D'aquí que els límits del
nostre àmbit d'acció no ens els
defineixen ni una frontera pirinenca, ni la
mar Mediterrània, ni les divisions
provincials, sinó la nostra Pàtria. Aquest
fet singularitza el nostre partit i ens el fa
hereu d'una llarga història forjada al llarg
de molts de segles.

Sovint diem que fa tres-cents anys que
esperem. Quan, de fet, en són molts
més que fa que vam perdre la nissaga
dels Comtes de Barcelona (1410) i que
ens van esquarterar el país amb aquell
tractat dels Pirineus (1659).

I, així i tot, la nació és ben viva. No
només hem resistit les envestides dels
estat francès i espanyol, sinó que, avui,
en ple segle XXI, se sent un clam
popular que es va fent més i més fort en
l'exigència que Catalunya sigui un estat
més de la Unió Europea. El Principat ha
de ser la punta de llança de tota la
nació, ha de ser qui estiri del carro. Com
millor vagi al Principat millor anirà la
resta de la nació. Per això és tan
important que les properes eleccions
espanyoles, les del 20 de novembre,
marquin un punt d'inflexió en el
rellançament del partit, que siguem
presents amb força a totes les
institucions, que aprofitem tots i
cadascun dels altaveus al nostre abast
per fer sentir la veu de tot un poble: la
veu de la catalanitat, una veu que
reviscola i que té futur.

BUTLLETÍ D'ESQUERRA - Catalunya Nord
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MARGARIDA AROLES

UN POBLE D'AMNÈSICS?

Crònica des del Sud

tinguem la valentia de
tenir memòria, de tenir,
per una vegada, una
mica d'autoestima
nacional.

que els seus avis o besavis van
passar pels camps d'Argelers, Sant
Cebrià o Ribesaltes. I no ho sabien!
Creieu que algú que hagi tingut un
parent a Auschwitz ho
desconeixeria? És ben probable
que no.
La feina, doncs, és nostra. La culpa
no és d'aquests joves sinó dels
adults, que no hem estat capaços
de fer present la història. És deure
nostre fer-los visitar la Maternitat
d'Elna, incentivar-los a llegir llibres
que exposin el cruel exili republicà,
passar-los documentals sobre el
tema... Deixem d'amagar el cap
sota l'ala, deixem de mirar cap a
una altra banda, i tinguem la
valentia de tenir memòria, de tenir,
per una vegada, una mica
d'autoestima nacional.
Un arbre sense arrels mor al cap de
ben poc. Un edifici sense fonaments
s'enfonsa a la primera ventada. Un
poble sense memòria és, només, un
grup de persones sense identitat.

Si en ple segle XXI agafes un
adolescent sud-català i li preguntes
per Argelers tens un 99% de
possibilitats que no sàpiga què
dir-te, incapaç d'endevinar ni tan
sols que és un poblet costaner del
Rosselló. Si a sobre la nostra
intenció és obtenir una resposta
amb memòria històrica, estarem
condemnats al fracàs.
És un cas ben curiós, el dels
catalans. Som un país d'amnèsics,
potser? Més aviat som una gent
sense autoestima, m'atreviria a
afirmar. Si a qualsevol d'aquests
adolescents de què parlava abans
se li demana pels camps de
concentració nazis, sabrà
explicar-nos-en força coses, ni que
sigui guiat per referents
holivudencs. I del nostre passat,
què? Res de res. És un cas menor,
es defensarà segons qui. Doncs no.
No és un cas menor. Que més de
mig milió de persones es veiessin
forçades a l'exili, que centenars de
milers malvisquessin reclosos en
camps de concentració, que tants i
tants morissin de gana, fred i
malalties diverses, no és (no pot
ser) un cas menor.I sabeu què és el
més sorprenent? Que quan
rasquem una mica, per exemple
explicant-ho a classe, alguns
d'aquests adolescents descobreixen

ROC CASAGRAN

Banyuls,
ampliacions de
cellers i belleu
del port.

Costa Vermella

Fotografia de Robert Capa a la platja d'Argelers l'hivern del 1939

Jean Rède ha tornat a arruïnar
Banyuls i dividir els
banyulencs per les seves
despeses faraòniques i
provocacions estúpides

Però el pitjor, és que JR continuï fent una
fixació sobre l'ampliació del port, i si els
banyulencs no reaccionen enèrgicament,
amenaça en efecte d'aconseguir les seves
fins gràcies a la creació del parc marí, en
lloc i plaça de la reserva marina, del qual els
instigadors i la veu oficial del qual volen
fer-nos creure que és una benedicció per al
medi ambient marí i l'economia de la Costa.
Vasta fotesa ! Si aquest parc n'enriquirà més
d'un, segurament no serà els banyulencs
que veuran desaparèixer per sempre el poc
que quedava del nostre Banyuls original.
Aquest parc oferirà a JR justificar l'ampliació
del port com ho ha subratllat Jérome
Coussannes a ràdio France Bleu Roussillon.
Per als «diners» se sap que un grup financer
important té Banyuls a les seves urpes, i no
és JR que ens protegirà d'aquest vampir, al
contrari ! Hi ha interès a apostar que els
crèdits es desbloquejaran per al port com
per miracle, el mateix miracle que ha permès
la construcció del nou celler del mas Ventou.
El nou celler del GICB, és aquesta bogeria
que els viticultors no han acabat de
lamentar-se quan el moment de pagar a
l'endeutament 15 milions d'euros succeirà.
No aconseguien ja pagar 4 milions,
s'imagina com van, com per miracle, en
pagar 15 ! Els bancs es negaven a
atorgar-los un nou crèdit de 11 milions, però
al final, amb l'ajuda (?) del Consell General,
el celler ha sortit de terra amb la velocitat de
la llum. Ja es diu que és massa petit!
 Desitgem bon vent i bona sort als viticultors
del qual l'endemà risca fort de desenganyar,
malauradament. Els més a queixar-se són
els 25% que eren contra aquest projecte de
nou celler al mas Ventou i es troben
embarcats a la galera de un endeutament
excessiu.
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Militants d'ERC Catalunya Nord en l'inici de la protesta davant l'aeroport.

Encara existeix la Casa de la Generalitat?
Catalunya Nord i Sud

Aeroport SDF? Perpinyà -
Ribesaltes! Catalunya Nord!

Nord etiquetats com a "Vin du Pays d'OC",
no és més que un nou intent de la Regió de
silenciar i ocultar la identitat catalana
d'aquestes terres.
Resulta tan increïble un aeroport que no
porti el nom de la vila com la d'uns
productes que ocultin el seu origen, i més
encara en uns moments on la millor via per
superar la crisi econòmica que tots patim
passa justament per l'especialització i la
diferenciació.
Esquerra Republicana de Catalunya
expressa el seu total rebuig a aquest nou
atac a la identitat catalana de Perpinyà i de
tota Catalunya Nord i demana al Consell
Regional i a l'empresa Veolia Transports de
reconsiderar aquesta iniciativa i retornar a
l'aeroport de la Llavanera el seu nom,
comprensible arreu: Perpinyà - Ribesaltes.
Així mateix, reclamem al Consell Regional
d'abandonar la seua aposta per un segell
comercial car, ineficaç i contrari a les
dinàmiques actuals i de futur.
Per totes aquestes raons, el dissabte 15
d'octubre un grup de militants d'Esquerra
Republicana de Catalunya s'aplegaren
davant l'aeroport de Perpinyà per manifestar
la nostra oposició i reclamar que no s'oculti
la catalanitat de la Catalunya Nord, dels
seus productes i de la seva economia.

Ha passat més d'un any del canvi de
govern a la Generalitat i ben aviat el farà
del canvi de direcció a la Casa de la
Generalitat de Perpinyà. Moment de fer
balanç d'aquest primer any i el resultat
no pot ser més decebedor. Difícil de
fomentar la cooperació transfronterera
quan se sap que les relacions de l'actual
direcció de la Casa amb les
administracions locals, Ajuntament,
Aglo, Consell General i Regional són, en
el millor dels casos, inexistents i que cap
encontre hi ha hagut amb els
representants dels estats, prefecte i

L'empresa multinacional Veiolia Transport,
nova gestionària de l'aeroport de Perpiny
à, ha anunciat la seua primera decisió:
rebatejar  l'aeroport amb el nom de
"Aéroport Sud de France". Sembla prou
evident que en l'atribució de la nova gestió
de l'aeroport de la Llavanera, que té al
Consell Regional com a principal soci amb
un 70% de participació, una de les
condicions no escrites era la de

Catalunya Nord

REDACCIÓ

és tan increïble com
uns productes que
ocultin el seu origen

rebatejar l'aeroport amb una
denominació ja aplicada a la viticultura i
determinats productes agrícoles per part
de la Regió.
Aquesta denominació comercial,
impulsada pel Consell Regional passat
el fracàs de la "Septimanie", i que ja ha
demostrat abastament la seua inutilitat i
ineficàcia en la comercialització dels
nostres productes agraris, sense parlar
del fiasco dels vins de la Catalunya

Joan Gauby, director de la Casa de la
Generalitat a Perpinyà

consol d'Espanya, ni tan sols per pressionar
per la signatura de París i Madrid dels
estatuts i conveni de l'Eurodistricte o per
intercedir per la recepció dels canals públics
de la TV Catalana a la Catalunya Nord. Tot
plegat una percepció d'inactivitat accentuada
pel fet de què fins i tot el "Full informatiu"
que realitzava la Casa ha deixat de fer-se.
Únicament les polèmiques sobre la política
de contractació del personal ens recorden
que la Casa encara existeix.
La qüestió que ningú gosa dir s'imposa: val
la pena, en moments de retallades, mantenir
aquesta estructura, cara per ineficaç?

REDACCIÓ
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Ens agrada

Contra els derrotistes de casa nostra o
aquells que ens voldrien veure com un
poble sense futur, la creació de Joves
de Catalunya Nord és una molt bona
notícia. Aquesta associació,
independent de tot partit o moviment
polític, té com a objectiu la promoció de
la cultura i de les tradicions catalanes a
través diverses accions relatives a la
llengua, les festes, els espectacles i
qualsevol altra activitat lúdica i cultural.
Podeu contactar amb ells a través del
mail jovescatnord@gmail.com,
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/22769
7300620733/ o al Twitter a: @jovescat
nord. Per molts anys!

Opinió
La creació de l'associació 
Joves de Catalunya Nord

El binomi dreta/esquerra defineix,
des de fa més de dos segles, una
diferent concepció no únicament de
programes polítics contraposats,
sinó també d'uns interessos i valors
antitètics traduïbles amb un altre
binomi, el de igualtat/desigualtat. Ha
estat doncs, una drecera còmoda
per definir de manera comprensible
diferents projectes de societat i de
la gestió dels seus contrastos.
En el món del pensament polític
contemporani acostumem a sentir
que la distinció entre la dreta i
l'esquerra és un concepte caduc,
desproveït de vigència i allunyat de
la realitat actual. Aquest
pensament, que pren forma
especialment a partir de la caiguda
del Mur de Berlín i la posterior
desaparició dels règims comunistes
de l'Europa Oriental, s'ha anat
estenen progressivament en les
nostres societats fins a esdevenir
corrent entre intel·lectuals i
pensadors i, evidentment, al si de la
població. Quins són i què hi ha de
cert en els arguments dels
defensors de la no vigència de
distinció entre dreta i esquerra?
Sense pretendre de ser exhaustiu,
podríem anomenar-ne uns quants:

1. La societat actual no és la
mateixa que la que va donar lloc a
la diferenciació entre les dues
posicions. I si bé és cert que les
societats canvien i evolucionen,
també ho fan els contrastos i les
diferències. Malgrat les dinàmiques
iniciades, molt especialment a partir
de la fi de la Segona Guerra
Mundial, de polítiques de protecció
social tendents a disminuir les
desigualtats, és un fet que aquestes
no tan sols resten sinó que en
determinats aspectes fins i tot
tendeixen a augmentar, de forma
diferent si es vol, però reals.
2. En un univers polític cada cop
més complex, amb fronteres
ideològiques de més en més
poroses, no té sentit una
diferenciació tan excloent. La
complexitat social es tradueix també
en complexitat política. No existeix
una única dreta com no existeix una
sola esquerra, al contrari, així com
entre el blanc i el negre hi ha tota
una gama de grisos, també
l'espectre polític contempla una
gradació i per tant l'aparició d'un
tercer espai, aquell que es defineix
com ni de dretes ni d'esquerres,
l'anomenat "centre". L'aparició
d'aquest tercer espai, justament pel

Malgrat l'evident discrepància amb la
seua línia editorial, Esquerra
Republicana de Catalunya va manifestar
i sostenir als treballadors de
"L'Indépendant" en la seva vaga contra
el pla social previst per la seua direcció.
La determinació del conjunt d'assalariats
en defensa dels seus llocs de treball han
obligat, tot i que probablement de
manera temporal, a la direcció i
accionistes a fer marxa enrere evitant
així l'acomiadament de més de trenta
assalariats i la deslocalització de "Le
journal d'ici" cap a Montpeller

La victòria dels
treballadors de
"L'Indépendant"

Igualtat o desigualtat:
esquerra i dreta
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3. Les diferències entre uns i altres són
cada cop més petites. La complexitat
social unida a la cursa dels principals
partits a la representativitat els impulsa a
la recerca de la centralitat política, una
centralitat diferent i específica a cada
comunitat nacional o estatal. Fruit
d'aquesta necessitat veiem, arreu, la
confusió entre "centre" i "centralitat", molt
particularment en moments de feblesa
política o de baix recolzament popular dels
governs. En aquestes circumstàncies és
normal de veure governs de dreta que,
davant situacions de forta agitació social,
apliquen mesures "progressistes" sigui per
apaivagar les tensions, sigui per evitar de
fer reformes més profundes, com de
governs d'esquerra incapaços d'afrontar
les pressions, aplicar mesures
"conservadores". Constatem, en canvi,
que en el cas d'un govern fort i amb un
bon index de popularitat aquest
transvasament ideològic no apareix,
permetent als governs d'aplicar unes
polítiques clarament amarades de les

Joan Ridaura i Hereu
President de la Federació Territorial
d'Esquerra Republicana de Catalunya -
Catalunya Nord
Article publicat a "Eines per a l'esquerra
nacional", número 14

Opinió

els moviments sobiranistes
amb voluntat transversal
acaben topant amb una
societat de contrastos i han
de posicionar-se sobre quin
és el seu projecte social.

fonts ideològiques que els alimenten. Així
doncs, la transferència programàtica podem
considerar-la més producte d'una situació
puntual fortalesa/feblesa que no pas d'una
veritable osmosi política.
4. Tenen el mateix discurs. No es pot
distingir un polític de dretes d'un d'esquerres
. A aquesta percepció no és aliè el fet de el
que podríem anomenar "la perversió del
llenguatge", realitzada  principalment per la
dreta, consistent en la utilització de mots
propis d'una ideologia progressista
canviant-los llur significat original. Així veiem
com en nom de la llibertat (llibertat d'elecció)
es justifica la permanència de desigualtats
en l'accés a serveis bàsics com l'educació o
la sanitat, o en nom de la solidaritat es
justifiquen retallades en les prestacions
socials. La desorientació política d'una part
de l'esquerra tradicional ha facilitat la
impunitat d'aquesta tergiversació del
llenguatge.
Aixi doncs, constatem que l'argumentari
principal d'aquells que defensen la caducitat,
o la no validesa avui en dia, de l'existència
d'una dualitat dreta/esquerra es fonamenta
en qüestions de pràctica diària de la gestió
política, però en cap cas pot posar en
qüestió la realitat de la diferència de model
d'un projecte social segons si la priorització
és l'individu o la societat. La resposta ètica a
la qüestió del pes del diner o de la solidaritat
en la nostra comunitat, segueix essent el
barem que ens marca la diferenciació entre
els valors progressistes i conservadors.La
negació de l'existència de la diferència de
projectes distints en funció de l'eix social
obre la porta a una segona afirmació encara
més perillosa: la del "Tots són iguals",
afirmació que porta el descrèdit a tota la
classe política i que, com veiem arreu
d'Europa, és el preludi de l'aparició d'una
extrema dreta que presentarà el neofeixisme
com alternativa regeneradora de l'activitat
política. La ètica i la coherència política
esdevenen així un baluard democràtic contra
la intolerància.

 

fet de beure de les fonts de la dreta i
l'esquerra, no és contradictòria amb
l'existència mateixa de la diferenciació
ideològica, fins i tot la reforça i argumenta.
Així com l'existència del gris no contradiu
la del blanc i la del negre, el centre no pot
negar la de la dreta i l'esquerra.
Així mateix alguns han pretès, també,
contraposar l'aparició dels anomenats
"moviments transversal", com ara "Els
Verds" o bé determinats moviments d'arrel
nacional o sobiranista, amb el declivi de
l'eix social. La realitat ens ha demostrat,
com podem veure amb el cas del Verds
arreu d'Europa, que, al mateix temps que,
per raons pragmàtiques, una bona part del
seu discurs és incorporat en major o
menor mesura en el relat de la resta
d'opcions polítiques, esdevenint
paradoxalment el seu èxit doctrinal l'origen
de la seva davallada política, la praxi di
ària acaba obligant als Verds a
posicionar-se en relació a l'eix
dreta/esquerra i, en general, acaba
implicant l'existència de Verds de dreta i
de Verds d'esquerra. De la mateixa
manera que els ecologistes, els
moviments d'arrel nacional o sobiranista
amb voluntat transversal acaben topant
amb la realitat d'una societat de contrastos
i desigualtats que tard o d'hora els obliga a
prendre posició sobre quin és el seu
projecte social.

Igualtat o desigualtat: esquerra i dreta
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Escòcia avança amb pas ferm
cap a la independència

Intervenció aliada a
Líbia: en defensa de la
democràcia?

L'anunci d'ETA d'abandonar les armes
ha arribat. Eufòria, linxament mediàtic,
alleujament, nostàlgia, recances, etc...
Tants sentiments que es mesclen en el
passat i el present de cada un de
nosaltres sobre quelcom que ha existit
52 anys, altrament dit, una vida.
L'endemà ha arribat també!!! I ara què?
Si hem de creure els debats de
televisions, ràdios o premsa des del 20
d'octubre el món és diferent. Diferent
belleu, millor, no és pas segur..
Cal recordar que el conflicte polític al
País Basc no ha nascut amb l'existència

d'ETA i que per tant  no desapareixerà amb
la fi de la seva activitat armada.
Un llarg procés de debats interns a l'interior
de l'esquerra abertzale il·legalitzada ha
permès d'abordar el tema, sempre delicat,
de la utilitat de la lluita armada amb finalitats
polítiques, tant en el context local com
nacional o internacional. A la fi d'aquest
procés seriós de reflexió semblaria que ETA
hagi arribat a les mateixes conclusions que
la base de l'esquerra abertzale que, fins
aquell moment, l'havia recolzat sense
escletxes.
El camí cap a la pau és llarg i no està lliure

Gràcies a tots els que heu votat Scottish National Party!

Internacional

REDACCIÓ

Euskal Herria

Laborista i aprofitar la caiguda dels
liberals-demòcrates.
El líder del SNP, Alex Salmond, ja ha
anunciat la celebració d'un referèndum
independentista abans de la fi de
legislatura, treballant abans per assolir
una major autonomia fiscal i financera,
un full de ruta coincident amb la
proposta feta per ERC al govern de la
Generalitat: el concert econòmic primer i
referèndum per la independència a la fi
de legislatura, el 2014

ETA anunciant l'abandonament de la lluita
armada

El ministeri de Defensa francès reconeix la
venda d'armes i material militar al règim libi
de Muamar Gaddafi per valor de 90 milions
d'euros l'any 2010. Poca cosa si ens atenem
a les declaracions fetes per Nicolas Sarkozy
el 2007, que justificava els 5 dies de
presència de Gaddafi i la seva Jaima a París
amb l'anunci d'una sèrie d'acords i
contractes per un valor de 10.000 milions
d'euros, gairebé la meitat en armament, per
un període de 5 anys: 14 avions Rafale, 35
helicòpters, artilleria, 6 naus, blindats, radars
de defensa antiaèria, etc. Afegim la
comanda ferma de 21 Airbus i una opció per
a 9 més, l'assignació de Vinci per la
construcció del nou aeroport de Trípoli,
Veolia pel tractament d'aigües i
participacions amb el gas i l'electricitat...
Gaddafi prosseguiria la seva gira triomfal per
diverses capitals europees fins arribar a ser
present a la cimera del G8 del 2009.
Muamar El Gaddafi era un dictador que
menyspreava els drets humans tant el 2007
com el 2011; perquè aquest canvi sobtat
d'antics socis i aliats?
Les fotos de Gaddafi i la seva visita a París
han desaparegut de la web de l'Elisi. Belleu
hi ha interès en que la desaparició no es
limités únicament a unes fotografies. Masses
qüestions resten obertes per no pensar què
la presència de l'antic líder libi al TPI hagués
pogut aixecar moltes incomoditats.

En les eleccions celebrades a Escòcia els
independentistes de lScottish National
Party (SNP) han obtingut el millor resultat
de la seva història. Els seus 69 diputats
representen la majoria absoluta en el
Parlament escocès. En l'anterior
legislatura l'SNP, que ja era al govern si
bé en minoria, va aprofitar per estendre i
vehicular la idea de lligar el concepte de
benestar social amb el d'independència
nacional. Això li ha permès de recollir
bona part dels vots tradicionals del Partit

REDACCIÓ

Internacional.

M. Kolina (AB): "Per una pau justa i durable"
Mertxe Kolina
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MERTXE KOLINA

Segueix de la pàgina anterior

interès sembla germinar en les consciències.
El fet que representants de partits polítics i
sindicats hagin participat a la Conferència
d'Aiete és un senyal clar. Esperem que
aquest signe sigui el començament d'un
procés de treball en comú al servei d'una
autèntica democràcia participativa. Cal
recordar que la cultura del treball en comú ja
existeix al Nord. L'experiència de la
plataforma Batera n'és un bon exemple.
Malgrat tot això, Mr Sarkozy no proposa que
els seus bons i lleials serveis de veïnatge en
cas d'incendi, tot i que sabem perfectament
que fa part de la casta dels "bombers
piròmans".  De fets tristos i inacceptables
per a una democràcia no en manquen:
- Cap reconeixement institucional.
- Cap estatut per a la llengua basca.
- Jon Anza, desaparegut i trobat un any més
tard a un dipòsit de cadàvers de Tolosa.
- Oihane Erraskin, a qui la situació carcellera
va esdevenir insuportable i fou trobada
penjada en la seva cel·la de Fleury Mérogis.
- Aurore Martin, jove basca de nacionalitat
francesa a qui la justícia francesa ha
acceptat de lliurar a les autoritats
espanyoles pel fet de militar en un partit
polític il·legal a Espanya, autoritzat a França.
Tots aquests fets no han pas passat al Tíbet
o a Líbia, sinó al país dels drets de l'home.
Però un no es pot pas desempallegar d'un
simple gest d'herències glorioses com els
GAL, que van perpetrar 27 assassinats en el
petit territori que representa Iparralde.
Dit això, ara cal crear les condicions d'una
reunificació real de la família abertzale per
mor de representar un autèntic pes polític.
Més visibles, les nostres reivindicacions
tindran major credibilitat. Que el vent de la
tardor que bufa avui a Euskal Herria ens
porti l'esperança d'una terra dotada de tot el
seu reconeixement, d'una societat tolerant i
solidaria, d'un aliat d'interès en l'Europa dels
Pobles. No malbaratem l'oportunitat d'una
pau justa i durable!
             Euskal Herria Gora!

molta emoció en els discursos dels
representants del PP i del PSOE, talment
semblen ja trobar a faltar l'època "del
terrorisme". Qui els hi ha trencat la seva
joguina preferida, aquella que utilitzaven
per nos fer por i per se tranquil·litzar? Bé
els hi caldrà trobar una altra cosa per
amagar la crisi, els escàndols, la
precarietat i la corrupció. Val a dir que la
llei de partits s'ha mostrat com una
màquina de destrucció tàcticament eficaç,
màquina al servei de la desaparició d'una
sensibilitat política fortament arrelada en la
societat basca. Per tant, en el mateix
moment en què els ciutadans han
reguanyat els seus drets, l'expressió de la
seua resistència s'ha expressat a les
urnes de manera incontestable. Com un
buf d'aire sobre brases vives, les darreres
eleccions al País Basc Sud han tornat a
encendre el foc, il·luminant l'escenari
polític amb els colors de Bildu.
I al País Basc Nord (Iparralde)?
Si bé el conflicte basc es situa sobre tot a
l'altra banda del Bidassoa, hi han veus
que es comencen a aixecar i un cert

El conflicte polític al País
Basc no ha nascut amb
l'existència d'ETA i  per tant
no desapareixerà amb la fi
de la seva activitat armada

Membre de la direcció d'Abertzaleen
Batasuna.
Va participar en el moviment Aotsak,
col·lectiu de dones per la pau.

ETA ha anunciat la seva decisió d'abandonar la
lluita armada. I ara què?

Internacional

Mural amb l'anagrama d'ETA en una paret d'Euskal Herria

de paranys, doncs no hi haurà pau justa i
definitiva mentre no desapareixi l'origen
del conflicte: la negació de l'existència del
País Basc.
A partir d'ara caldrà compaginar el
radicalisme necessari, la necessitat
imperativa d'avançar i el respecte a les
idees de l'altre per a reeixir junts.
Respecte i reconciliació, mots malmenats
per grans demòcrates que se n'omplen la
boca, però que jo en voldria remarcar la
importància del valor d'aqueixos mots,
importància que ha mancat cruelment al si
de la família de l'esquerra abertzale en
general, fet que ens ha portat a doloroses
divisions i auto mutilacions. Aquesta
situació és, probablement, el resultat de la
incomprensió i la dificultat de gestionar els
patiments de què ha estat víctima, però
també ja és hora de que això s'aturi. I és
amb alleujament que he viscut moments
feliços el dissabte 22 d'octubre en la
manifestació gegant que s'ha fet a Bilbao.
Gestos forts, mots sensibles, mirades
tendres, tans elements que desprenien
una atmosfera única, desconeguda i que
semblava voler dissipar, mica en mica,
l'animositat i la malfiança existent fins fa
poc. Recordant-ho les llàgrimes em cauen,
és la meua sensibilitat de dona que
s'imposa. Ho assumeixo i aprofito l'ocasió
per a oferir-ne una mica a tots els homes a
qui la política a robat l'emoció.
Així mateix, també hem pogut constatar
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esquerra Cat Nord

JOANA SERRA

La Llibreria Catalana de Perpinyà comença una nova etapa de la mà de Joana Serra.

El 5 de novembre tothom
a Perpinyà!

El 1981 el Grup Cultural de Joventut
Catalana compra un camió, el 
"llibrebus" batejat "Catalunya llibres"
i contracta un animador per provar
de professionalitzar la venda del
llibre en català a Catalunya Nord.
Un any després, una primera
llibreria es crea al Centre Cultural
Català de Perpinyà. Al 1983
"Catalunya Llibres" s'instal·la a la
plaça dels Peluts, lloc que esdevé
una mica més accessible. Fins a
traslladar-se el 1986 amb el nom
definitiu de Llibreria Catalana a la
plaça Joan Payrà. Aquests locals ja
aixoplugaren la "Librairie de
Catalogne" que gestionà Julià Gual i
més tard Jordi Pere Cerdà.  Durant
8 anys, el  "llibrebus" continuarà a
recórrer els pobles de Catalunya
Nord.
Després de trenta anys de treball de
Joan-Miquel Touron i Mijo Gómez,
s'acaba un cicle, la llibreria catalana
es traspassa, i Joana Serra serà la
nova gerent d'aquest projecte.
Aquest espai emblemàtic, amb més 

El dissabte 5 de novembre, tindrà lloc la
manifestació commemorativa del Tractat
dels Pirineus i acte final del
Correllengua. Animem a tothom a
participar en aquesta diada per
demostrar que, malgrat més de 350
anys passats, seguim essent un poble
viu amb voluntat de futur.

és una publicació d’Esquerra Republicana de Catalunya -
Catalunya Nord
Direcció Joan Ridaura i Hereu   Han col·laborat en aquest
número: Margarida Aroles, Roc Casagran, Oriol Junqueras,
Mertxe Kolina,Joan Ridaura, Joana Serra

Esquerra-Catalunya Nord
11, carrer de les fàbriques grans
66.000 Perpinyà
Telèfon 04 68 59 68 05
catalunyanord@esquerra.org
www.esquerra.cat/catalunyanord

Nova mostra de la 
xenofòbia antifrancesa a
Flandes

de 2500 referències bibliogràfiques,
ha esdevingut tota una institució a
Catalunya Nord. La seva tossuderia
en la difusió de la cultura catalana
al nord del Pirineu és tot un
exemple del que significa creure en
la realitat del país. Per aquests
motius, la llibreria continuarà
treballant per la difusió dels llibres
en català, però també desenvolupar
à nous projectes adaptats a la nova
realitat social i lingüística del país.
La llibreria catalana és i continuarà
sent un punt de trobada i una eina
imprescindible pels nord-catalans
que cal mantenir i desenvolupar.
Entrar en una llibreria, tocar el
paper, llegir les contraportades,
deixar-te dur per les sinopsis de
llibres que es presenten molt
prometedors, portades molt
suggestives que només pel
grafisme ja et conviden a llegir-lo,
això és el que Joana Serra vol oferir
al seu públic perquè, com diu Joan
Margarit en un dels seus poemes,
"La llibreria és una llibertat".
 

Desoladora escena de racisme ordinari
a Bèlgica: reconducció a la frontera d'un
ciutadà francès, acompanyat per dos
policies flamencs.
Desprès de la prohibició d'accés als
coffee-shop d'algunes ciutats
holandeses als ciutadans francesos, ara
sembla el torn de les autoritats
flamenques d'aplicar mesures
antifranceses. I per tant, com podem
constatar en la fotografia, el gal havia fet
un esforç d'integració...

Societat Societat

Nova etapa de la "Llibreria
Catalana" de Perpinyà.
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