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NOTES AL MARBE 
Mariàngela Vilallonga 

El segrest 

E
l segrest de l'Industrial Emiliano Revilla, en ple debat sobre 
«el estado de la nación» i quan s'havien establert a Alger 
uns anomenats «contactes tècnics» entre el govern espa

nyol I ETA, és un fet que ve a introduir elements de distorsió I de 
tensió en la situació política actual. 

Aquest segrest, que en el moment d'escriure aquest editorial 
no havia pias estat reivindicat, ha estat atribuït, emparant-se en 
alguns indicis i de manera força general, a ETA. La situació que 
es perfila fent cas d'aquest supòsit és certament complexa. La 
primera i elemental deducció que es desprèn del fet és que la tan 
airejada —des de mitjans governamentals— debilitat i desinte
gració d'ETA no ha arribat al grau que hom suposa si aquesta or
ganització ha estat capaç de muntar la infrastructura que reque
reix un segrest com ei de Madrid. Lcal tenir present de manera 
particular ei fet que el segrest s'hagi efectuat a la capital de l'es
tat, indret en ei qual ETA ha realitzat habitualment les accions 
que volia que tinguessin una transcendència especial. 

El segrest de Revilla, si es confirma l'autoria d'ETA, ha de ser 
una peça més, difícil i complicada, de les negociacions d'Alger. 
Naturalment que la primera reacció del govern ha de ser la mani
festació que el segrest interromp les negociacions, però es pot 
arribar a pensar que precisament uns dels mòbils d'ETA, a l'hora 
de fer aquesta acció — a part de demostrar la pervivència de l'or
ganització i l'interès econòmic— sigui tenir un element de força 
des del qual plantejar les negociacions amb el govern espanyol, 
en una lògica que, per lamentable que sigui, no deixa de pertà
nyer a la realitat. 

Cal esperar i desitjar que el segrest d'Emiliano Revilla es re
solgui aviat de manera satisfactòria, això com a primer element. 
Per altra part, fóra bo que aquest segrest no arribés a suposar un 
tall massa profund en els tractes entre el govern i ETA, perquè 
l'acció mateixa que estem comentant ve a demostrar una vegada 
més que l'acció policial solament poc acabarà amb ETA. 
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«La postal perfecta que formen la Catecdral I Sant Feliu» 

Contradicció 
18 de febrer, dijous. 

D avant de la Casa de Cultura de Girona dos 
jardiners airegen la terra del jardinet. Hi 
van plantar fa poc, em diuen, narcisos i tu 

lipes, i ja han d'arrancar la neixor d'herbes que hi 
ha sortit pel mig dels uns i dels altres. D'aquí 
pocs dies l'olor i el color dels narcisos acompa
nyaran, ni que sigui sense adonar-se'n, tots els 
que passegin per la plaça. Fa tres anys la prima
vera va néixer morta pel fred i ei gel. Aquest any 
l'hivern s'ha trastocat en primavera avançada. 

19 de febrer, divendres. 
Sortia de la facultat content amb els llibres i la 

caçadora sota el braç. No feia gens de fred i la 
mola del convent de Sant Domènec es dibuixava 
precisa en el cel blau. L'examen d'Introducció II 
havia anat prou bé; havia entès bé, per f i l , la tra
ducció de llatí, i les oracions completives ja no se 
II resistien. Tenia previst d'anar a excavar a una 
vil·la romana el mes d'agost, i es volia apuntar a 
no sé quin curset d'història d'Amèrica. A la tarda 
aniria al cinema, s'ho tenia ben merescut, i a una 
de les multisales tornaven a passar un fi lm que ja 
havia vist i que l'havia fascinat. Les claus del cot
xe, a punt. Però, ai l , un quadradet de paper, ro-
sadet i voleiadís, l'esperava al parabrisa, mentre 
l'eixugavidres l'oprimia pel mig i quasi el partia. 
Merdei, va dir. La seva mare era francesa, i el 
cotxe era al mig de la plaça. 

2 0 de febrer, dissabte. -
Les 7 de la tarda. Hora quieta i foscant. A la 

volta blava de la nit brilla la lluna de corns argen
tats i a la seva esquerra, fent-li costat sempre, 
l'estel del matí guspirejant. La lluna, que mai no 
pot tenir una forma igual i semblant a ella matei
xa, com deia Ovidi, perquè sempre minva i sem

pre creix, anirà ajuntant els seus corns un dia rera 
l'altre, f ins que s'aplegaran del to t i esdevindrà 
novament un disc. L'estel del matí, però, fidel al 
seu costat, romandrà inalterable. 1 és que és la 
contradicció de sempre: tot comença i tot acaba, 
tot canvia i to t resta igual. 

21 de febrer, diumenge 
Cada any hi són. Busques bé els llocs on, un 

hivern darrera l'altre, les has anat trobant, i no et 
defrauden. Pots tornar a gaudir de la delicadesa 
dels seus pètals morats, de l'exquisidesa de la 
seva olor, de la fragilitat de les seves tiges. Elles, 
temorenques, sembla que s'amaguen quan allar
gues la mà per collir-les, les has d'anar desco
brint enmig de les fulles en forma de cor. Però 
què no donaries per un ram de violes boscanes al 
mes d'agost! 

2 2 de febrer, dilluns 
Aquells que entrem sempre a Girona seguint 

el curs de l'Onyar, després de perdre'ns per un 
tram de carretera amb una caòtica senyalització 
de l'afermat i de travessar un carrer del Carme 
poc atractiu, quan entrem pel cantó de Figueres i 
ens trobem davant dels ulls la postal perfecta que 
formen la Catedral i Sant Feliu, no podem fer res 
més que envejar el plaer visual dels banyolins, f i -
guerencs, olotins i turistes múltiples que es diri
geixen a Girona. 

2 4 de febrer, dimecres 
Informa el Telenotícies del vespre que un xim

panzé s'escapa del zoològic de Belgrad i el troben 
fent cua davant d'una sala de cinema on s'oferia 
El nom de la rosa. Més aviat devia ser un admira
dor de Sean Connery que no pas un amant de la 
novel.la d'Eco. Vaja, això sembla. 

XUCLAMEL DIA PER ALTRE 
Al Consorci de la Costa Brava, 
per continuar convocant cada 
any els Premis a Treballs de Re
cerca, que són estímul per als in
vestigadors en general, i en parti
cular per als etudiants universita
ris. Incentivar la investigació, 
una activitat que tot just ara 
sembla que surti d'una perllonga-
da letargia, és sembla un fet lloa
ble i positiu. 
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MARXIVOL 

Als responsables de la tala d'ar
bres que s'ha efectuat en una zo
na d'aiguamolls a Can Morgat, 
de Porqueres, tot contravenint el 
reglament d'usos de l'estany i la 
llei de paratges naturals, de la 
Generalitat. Situacions paral·le
les a aquesta, se n'han donat a 
centes i cada vegada mereixen 
un marxívol més amarg, però es 
veu que no hi ha res a fer. 

J o a n Carreres i Pera 

La ciLey de Costas», una LOAPA geogràfica 

hj em tornat a assistir al «show» madri-
I leny anomenat «estado de la na-
I ción». Hem tornat a escoltar velles 

paraules referides a l'ordre constitucional i 
s'ha tornat a tapar la problemàtica de fons 
d'aquest estat plurinacional —el reconeixe
ment dels drets irrenunciables i inalienables 
de bascos, gallecs i catalans— amb corti
nes de fum estadístiques que a hores d'ara 
ja no s'empassa ningú. 

No podem oblidar que el senyor Felipe 
Gonzàlez és el president d'un govern que, 
galopant dalt del seu cavall centralitzador, 
ens acaba d'obsequiar amb la reductora 
«Ley de Costas»: Com en els temps més 
absolutistes s'ha agafat el compàs —amb 
centre, naturalment, a Madrid— i l'estat 

s'ha reservat «graciosament» 2 0 0 metres 
de litoral per al seu ús i abús. 

En el cas de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya això significa una bàrbara ampu
tació de les transferències que al seu dia 
s'havia traspassat al govern de la Generali
tat en matèria urbanística. Hom ha pogut 
parlar ja d'una LOAPA geogràfica de reper
cussions encara insospitades. 

El senyor Boadella tal vegada se sentirà 
inspirat i, agafant el toro per les banyes, un 
dia ens podrà explicar teatralment les aber
racions que podria arribar a fer el centralis
me espanyol amb el control lineal de 2 0 0 
metres de franja costanera al llarg del litoral 
català. Si les muses l'inspiren bé, potser sa
brà denunciar aquestes putades centralis

tes amb la mateixa «llibertat d'esperit» 
amb què ridiculitza tan sovint el govern i les 
tradicions del poble català. 

Una altra baralla perduda en una guerra 
centre-perifèrica cada vegada més despro
porcionada; una derrota més de les limita
des atribucions autonòmiques, ara retalla
des sota l'excusa d'«evitar especulacions 
urbanístiques», o de'«defensar la Pàtria». 
Aquí és on les paraules boniques dels so
cialistes catalans sobre federalisme haurien 
d'haver-se traduït en fórmules de mediació 
i defensar contra vent i oratge el Dret Irre
nunciable del Parlament Català a legislar 
amb plena competència aquesta ubèrrima 
mamella litoral. Amb criteris no d'estat es
panyol, sinó de nació catalana. 


