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DIUMENGE PASSAT ES 
VA INAUGURAR el Parc 
de sa Riera de Palma. Cort va 
organitzar una gran festassa que 
Pere Muñoz resumia molt bé en 
la seva columna «Si no fos...» 
del Diari de Balears de dimarts: 
«Que m’ho vaig passar de bé! 
Diumenge passat la inauguració 
del Parc de sa Riera va ser una 
de les festes mallorquines més 
guapes que he viscut. En Bisbal, 
en Carlos Baute, Soraya, Antonio 
Carmona, Rosa, Orozco, etc. ens 
van fer vibrar. Alguns descere-
brats demanaven grups mallor-
quins, però no té sentit i cal ser 
justos. [...] I és que correspon-
dre als castellans amb la matei-
xa amabilitat que ens professen 
és un signe de bona educació 
i comportament. A les darreres 
festes de Madrid van actuar a les 
principals places Biel Majoral, 
Antònia Font, M. del Mar Bonet, 
UC, Música Nostra [...]. Ells allà, 
cantant en català, i les masses tor-
naven boietes de sentir-los. Vaja, 
com aquí. Com a la darrera gala 
de Murcia, qué hermosa eres. 
No van veure l’elenc de músics 
mallorquins que hi van actuar?»

El que denuncia Pere Muñoz 
amb tanta gràcia és ben trist. 
No s’hi val, a més, pensar que 
malament estan a Mallorca. 
Massa cops sento parlar amb 
una  condescendència estúpida 
del que passa a Mallorca o al 
País Valencià i, quan pregunto 

pel que passa al Principat, tot-
hom amaga el cap sota l’ala. En 
primer lloc, per un desconei-
xement dolós de la resta de la 
nació. En segon lloc, perquè el 
colonialisme mental, el provin-
cianisme de la cultura popular, 
també és dominant a Catalunya. 
Fins ara no ens n’hem sortit i 
els programadors culturals dels 
nostres ajuntaments, no importa 
de quin color polític, ens conti-
nuen insultant amb tota mena de 
tonadilleras, OT i d’orquestres 
als quals no condicionen la con-
tractació a cantar en català. I no 

cal dir que els ajuntaments més 
potents reserven la música popu-
lar catalana per a festivals ad 
hoc, no fos cas que intoxiquessin 
de catalanitat les barriades sot-
meses a la dictadura dels Estopa, 
tan simpàtics i cosmopolites, o 
de totes les variacions d’aquesta 
mena de revisió cool de Los 
Chichos. Què passaria si algun 
dia es decidissin a contractar Pep 
Gimeno «el Botifarra»? Mai no 
han sentit malaguenyes i grana-
ïnes cantades amb tanta passió 
com la d’aquest cantaor valen-
cià. Problema: canta en català! O 

una bona festa a còpia de Miquel 
Gil, ben farcideta de tota mena 
de jotes i seguidilles. Però no, és 
clar: canta en català. Per no par-
lar dels grups que el mateix Pere 
Muñoz comentava: Antònia Font 
fa la millor música popular que 
es pot sentir al sud de París. Però 
és en català, of course. I cal dei-
xar-la per a circuits secundaris.

Contra això proposo una 
cura a còpia de tones de Joel 
Joan. L’heu vist fent Peer Gynt? 
S’han de tenir els tirants molt 
ben posats per atrevir-se a fer una 
epopeia com aquesta, en català i 

en anglès. Aquest Peer Gynt és 
un clam a fer el que una cultura 
potent s’ha d’atrevir a fer. I hauria 
de ser motiu de controvèrsia, de 
debat; motiu d’estudi i d’anàlisi 
periodística. Bieito queda petit al 
costat de Joel, perquè l’actor sap 
traslladar la força dramàtica del 
mite a qui seu aclaparat per l’ac-
tor al pati de butaques. Joel Joan 
s’hi atreveix perquè fa temps que 
va optar per saltar-se les normes 
i va fer pam i pipa  als qui van 
renunciar al país fent veure que 
el salvaven del provincianisme. 
Ell ens redimeix de tanta misèria. 
Ara he sentit dir que recitarà 
Enric Casasses al Teatre Condal 
amb Gerard Quintana. Ja hi corro 
a comprar les entrades. No sé si 
heu sentit el disc La manera més 
salvatge de Casasses i Comelade: 
sempre he pensat que Joel podria 
elevar el disc, potser el millor que 
es publicà l’any passat, a catego-
ria de representació musical.

Vinga, sigueu valentes i 
sigueu valents! Exigiu que ens 
desenfarfeguin de tanta compli-
citat provinciana! Atreviu-vos 
a boicotejar tant colonialisme 
cultural i aposteu per la cultura 
catalana! Poseu un Joel Joan a 
la vostra vida i caminareu més 
segurs, més contents, amb menys 
caspa i, sobretot, us respectareu 
més a vosaltres mateixos. 
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«Sento parlar amb una  CONDESCENDÈNCIA  

estúpida de QUÈ PASSA a Mallorca o al País 

Valencià i, quan pregunto per CATALUNYA, 

tothom AMAGA el cap sota L’ALA»

«Joel Joan fa TEMPS que va optar per saltar-

se les NORMES i fer PAM i PIPA als qui van 

renunciar AL PAÍS fent veure que el salvaven 

del PROVINCIANISME »

Pluja de crítiques contra la pro-
posta de la comissària europea 
d’agricultura, Mariann Fischer 
Boel, de reformar de cap a peus 
el mercat de les fruites i les 
hortalisses. A Catalunya, tant 
les organitzacions agràries com 
el Govern de la Generalitat han 
mostrat el seu descontentament. 
A Espanya, en canvi, mentre el 
sector rebutja radicalment la pro-
posta, la ministra d’agricultura, 
Elena Espinosa, ha manifestat el 
seu suport a la majoria de propos-
tes, tot i que considera millorable 
l’apartat referent als cítrics. 

Amb la reforma anunciada, la 
Comissió Europea pretén fomen-
tar la competència entre produc-

tors, reduir els costos adminis-
tratius, eliminar els excedents i 
impulsar els cultius ecològics. 
La nova OCM manté el pressu-
post en gairebé 1.500 milions 
d’euros. 

Per fer-ho, proposa, entre 
d’altres mesures, deslligar els 
ajuts a la producció en el cas de 
la transformació de productes per 
a la indústria (cítrics, peres, prés-
secs o tomàquets). La Comissió 
vol assignar a cada país una xifra 
d’ajuts (uns 167 milions) i serà 
l’Administració de cada Estat la 
que distribueixi aquests fons. 

El sotsdirector gene-
ral d’Agricultura a Catalunya, 
Ramon Lletjós, assegura que la 
majoria de propostes d’aquesta 
reforma no recull cap de les rei-
vindicacions que havia fet el sec-

tor  d’una manera conjunta amb 
les administracions. En canvi, 
afirma, «desapareixeran els ajuts 
a les indústries transformadores, 
tan importants per al sector en 
general i vitals en temporades 
de crisi i de sobreproducció». 
La pera lleidatana, per posar un 
exemple, «patirà greus conse-
qüències», diu. 

El sector agrari català tampoc 
no està d’acord amb una altra 
proposta de la Comissió Europea, 
que pretén eliminar els ajuts i les 
retirades de productes del mercat, 
una mesura que Brussel·les justi-

fica en pro d’una total llibertat de 
producció. 

Dins aquesta política de libe-
ralització, la reforma de Mariann 
Fischer també proposa la libera-
lització de terres, mesura que per-
metria el cultiu de fruites, horta-
lisses i patata en altres terres que 
van generar drets de pagament 
únic (cas de les terres dedicades 
al cultiu de remolatxa, cotó, blat 
de moro, tabac...).

Segons la Federació de 
Cooperatives Agràries de 
Catalunya (FCAC), és «inaccep-
table que  les superfícies on abans 
es feien altres conreus i que han 
passat a tenir drets d’ajuts histò-
rics ara també es puguin dedicar 
al conreu de fruita i horta», cosa 
que considera «una competència 
deslleial entre els productors tra-

dicionals i els nous que disposin 
de drets d’ajuts d’altres sectors».

Així mateix, el sindicat català 
Unió de Pagesos (UP) ha mani-
festat sentir-se «decebut» pel 
fet que la Comissió Europea no 
plantegi millores respecte a les 
importacions de tercers països, 
fet que considera «un dels prin-
cipals problemes que afecten el 
sector». 

Tampoc no «s’estan engegant 
mecanismes eficaços per con-
trolar el poder de la distribució 
sobre la cadena de valor, ni sobre 
el repartiment dels beneficis que 
generen els productes hortofruc-
tícoles, dels quals s’aprofiten 
molts agents de la cadena i dels 
quals el pagès participa en molt 
poca mesura» (per sota del 25% 
del preu final, segons UP). u
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Mariann Fischer Boel, comissària europea d’agricultura

ARXIU

n La proposta de la Comissió Europea de reformar els ajuts 
al sector de la fruita i l’hortalissa no ha estat ben rebuda a 
Catalunya: ni el Govern ni les organitzacions d’agricultors 
donen suport a aquesta reforma, que, entre d’altres propos-
tes, pretén desvincular els ajuts dels productes transformats. 

Catalunya rebutja la reforma 
de la fruita i l’hortalissa de la CE
La proposta europea vol desvincular els ajuts dels productes transformats

DARP: «Cultius 
com la pera 
lleidatana poden 
patir greus 
conseqüències»


