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OPINIÓ

La pluja
aigualeix
la fira de
Banyoles

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Matemàtiques
preelectorals

A

aObliga a suspendre concursos i
exhibicions equines a Els visitants no

s’espanten, però, i omplen Firestany
Jordi Casas
BANYOLES

111001-1065170w

Les fortes pluges del diumenge a la matinada i primeres hores del matí van
obligar a suspendre ahir
els concursos i demostracions de la Fira de Sant
Martirià de Banyoles, però no van espantar els visitants del Firestany, de
la mostra de bestiar i de
la fira d’artesania.
L’acumulació d’aigua
als espais verds de la Draga representava un risc
per als participants. Per
això, es va suspendre els
concurs de bestiar rossam
en les categories de cavall
de concurs, cavall de pura
sang àrab i cavall de pura
raça espanyola. Tampoc
no es van poder fer les demostracions de carruatges, de guanyadors del

concurs de carrusels, de
bàsquet a cavall, de volteig
i dels guanyadors de les diferents disciplines eqüestres. L’exhibició de batre i
fer el paller va ser un altre
dels actes suspesos. La
part competitiva es va limitar al lliurament de premis de les modalitats competitives i d’exhibició que
sí que es van poder celebrar el dissabte al matí: cavall de tir, híbrid i ase català. També els dels concurs
monogràfics de gallina
empordanesa, flor d’ametller, oca empordanesa i
colom de vol català.
Sí que es va poder
mantenir obert el sector
de la mostra de bestiar
autòcton, on els visitants
van poder veure bona
part de la vintena i escaig de races que tenen
aquesta qualificació. ■

Pius
Pujades

Un dels exemplars equins de la mostra de bestiar ■ J.C.

Més d’un miler de visites escolars
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La Fira de Sant Martirià de
Banyoles va registrar la visita
de 1.300 alumnes dels centres docents de Banyoles al
llarg del divendres, dia en què
es va inaugurar. L’alcalde, Miquel Nogué, va valorar de forma molt positiva l’afluència
de públic els tres dies de fira.
A part de l’èxit de les visites
escolars, Noguer va remarcar que l’afluència de visitants va ser molt important,

lexandre Deulofeu, un dels molts savis figuerencs
més oblidats, va desenvolupar la seva matemàtica
de la història en una dotzena de llibres. No us en
faré ara un resum impossible. Però em permeto aplegar
alguns fragments que em semblen de sorprenent actualitat. Quan parla de l’imperi espanyol i hi aplica la seva teoria, la llei que ha extret dels seus estudis sobre totes les
civilitzacions conegudes, concreta:
“L’imperi espanyol quedava constituït... l’any 1479. Si,
a aquesta data, hi afegim cinc segles i mig, que és la durada de vida de tots els imperis, ens n’anem a l’any 2029.
Som, doncs, avui, l’any 1972, a 57 anys de la fi de l’imperi.
Què és el que passarà? Si no fem cas de la llei, estem abocats a la fase caòtica, és a dir, a la liquidació total de l’imperi amb lluites ferotges del poder central contra els pobles peninsulars: Catalunya, Bascònia, Galícia, Andalusia,
Aragó...” I proposa, com a alternativa coherent –el 1972!–
“una descentralització gradual, segons el grau d’evolució
de les nacionalitats hispàniques per tal de transformar
un estat centralitzat en una comunitat de pobles lliures”.
(La segona onada imperial a Europa, pàg. 142)
Deulofeu està convençut que els pobles que conformen
Ibèria, Portugal inclòs, configuren una unitat determinada
per la geografia i la història. Creu que la tendència centrí-

sobretot el dissabte, tot i que
el temps tampoc no va acompanyar; no va ploure, però el
dia era molt rònec. L’alcalde
hi va afegir que també ahir,
tot i la pluja, no va afluixar
massa el nombre de persones que van voler visitar la fira. Tot i que encara no tenien
el recompte fet, comptaven
amb els 35.000 visitants que
s’havien previst. Al Firestany,
hi havia 65 expositors.

L’autor busca precedents històrics sobre la idea del federalisme.
A la foto, estelades al castell del Montgrí ■ JOAN SABATER

peta que ha dut el país a la situació actual va ser imposada
per les cases reials estrangeres, Àustries i Borbons, especialment ferotge sota els Borbons. Escriu: “En realitat, no
ha existit un domini de Castella sobre els altres pobles peninsulars; aquest domini l’han exercit aquestes cases
reials estrangeres, i aquest domini es va exercint des del
1914 fins avui, és a dir, 260 anys... dos segles... de màxima
decadència dels pobles hispànics... Avui sabem el que passarà. Continuarà la lluita entre el poder centralitzat i els
pobles hispànics que volen tornar al règim de llibertat que
han tingut en les anteriors
èpoques de fraccionament.
Alexandre Deulofeu En aquesta lluita sabem que
al voltant de l’any 2000 els
va preveure una
pobles ibèrics aconseguiran
federació de tots
el retorn a la seva llibertat.”
els pobles ibèrics
Per resoldre la crisi política
que descriu proposa: “Els
darrers governants del poder centralitzat haurien de ser
els primers a facilitar aquesta descentralització, no pas
d’una manera gradual, sinó total... començant per donar
plena independència als pobles que la desitgin.” (pàg. 374
i 375). Com que creu en la força del factor geogràfic i racial immutable i la necessitat de relació i convivència, preveu una federació de tots els pobles ibèrics.
Ep, ¿està fent costat, tants anys abans, a la campanya
de Pere Navarro? Jo crec que no. Al PSC li falta assumir
que només es poden federar els pobles que són lliures.
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