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Tinc gravades al cervell unes imatges que han aparegut a la premsa: els
ulls desorbitats dels immigrants clandestins que, a punt de ser embarcats en una
llanxa de la Guàrdia Civil, van tombar la pastera, i van morir ofegats. Set homes
joves. L’atònita, esporuguida claror en els ulls d’uns homes. Què estem fent amb
la immigració? Quines respostes tenim per a centenars de persones
desesperades que es juguen la vida perquè a Europa els oferim feina i
l’esperança d’una vida digna? Quins estudis, quines polítiques, quin debat seriós
estem mantenint? El cert és que l’única reacció una mica coherent és la del
repugnant fantasma del racisme. Tota la resta està enganxat amb agulles. I no
piulis, perquè si no ets d’aquelles persones frívoles que volen SDSHUV� SHU� D
WRWKRP, com repeteixen, com lloros, els qui estan encarregats de pensar, de
programar i de cercar solucions. Jugant-se la vida i menant una lluita d’una
valentia immensa, els obrers i els sindicats d’aquí van capgirar l’economia liberal
del segle XIX i van assolir conquestes que aleshores semblaven impossibles. Les
vacances pagades, la seguretat social, van costar moltes vides. Heu llegit mai
com era una vaga en el XIX? Heu tingut la sensibilitat o la preocupació per
adonar-vos que cada pas va ser arrencat amb sang humana? Doncs bé, aquestes
conquestes són precisament la base de la societat del benestar i no la generositat
de cap empresari ni l’igualatarisme de cap governant. Recordem-ho: la història és
aquí i no s’hi poden fer trampes. El preu que han pagat aquells primers empresaris
va ser irrisori al costat del que va pagar la classe obrera, però tot i això
consideren, ara i adés, que és excessiu. I aleshores apareix la globalització de les
empreses, que s’instal·len allà on els productors no han assolit encara els avenços
dels productors del seu país d’origen. El segon pas és cridar la immigració: uns
obrers que amb quatre rals estan disposats al que sigui. I han vingut, i aleshores
els polítics s’han posat les mans al cap i han dit: “I ara què fem?”. Les policies
corresponents han mirat cap a una altra banda davant els brots de racisme, que LQ
SHFWRUH�comparteixen els VRL�GLVDQW�governs democràtics.

El resultat d’aquesta història és un home que em mira a mi, des d’una
pàgina del diari, a punt d’ofegar-se. Una mirada davant la qual no tenim dret a
romandre indiferents.

Isabel-Clara Simó, $YXL�(14/11/04)
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����(Q�XQ�Pj[LP�GH�FLQF�OtQLHV�IHX�XQ�UHVXP�TXH�PRVWUL�FODUDPHQW�OHV�LGHHV
SULQFLSDOV�GHO�WH[W���>������SXQWV@

����([SOLTXHX�HQ�XQ�Pj[LP�GH�WUHV� OtQLHV�HO�VLJQLILFDW�TXH�Wp�GLQV� O¶DUWLFOH� O¶
H[SUHVVLy�VHJ�HQW��>��SXQW@
 “Recordem-ho���la història és aquí i no s’hi poden fer trampes.”

����$� OD�VHJRQD�SDUW�GHO� WH[W� O¶DXWRUD�FLWD� OHV� OOXLWHV�REUHUHV�GHO�VHJOH�;,;� L
O¶DFWXDO�JOREDOLW]DFLy�GH�OHV�HPSUHVHV�
D�� 4XLQHV� FRQTXHVWHV� VRFLDOV� YDQ� VXSRVDU� DTXHVWHV� OOXLWHV� REUHUHV"

>�����SXQWV@
E�� 4XLQV�SDVVRV�KD�FRPSRUWDW�O¶HVPHQWDGD�JOREDOLW]DFLy"�>����SXQWV@

(;(5&,&,�����(;35(66,Ï�(6&5,7$�>��38176@
$��O¶DFDEDPHQW�GH�O¶DUWLFOH�G¶RSLQLy�VH¶QV�GLX�“ El resultat d’aquesta història és
un home que em mira a mi, des d’una pàgina del diari, a punt d’ofegar-se. Una
mirada davant la qual no tenim dret a romandre indiferents.”
5HGDFWHX�XQ�WH[W�G¶XQHV�����SDUDXOHV�H[SOLFDQW�HO�YRVWUH�SXQW�GH�YLVWD�VREUH
O¶DFWLWXG� TXH� KD� GH� PDQWHQLU� OD� VRFLHWDW� �DGPLQLVWUDFLRQV� L� DGPLQLVWUDWV�
GDYDQW�HO�IHW�GH�OD�LPPLJUDFLy��>��SXQWV@

(;(5&,&,����5()/(;,Ï�/,1*hË67,&$�>����38176@
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�����'¶DFRUG�DPE�HO�WH[W��LQGLTXHX�XQ�VLQzQLP�R�XQD�H[SUHVVLy�HTXLYDOHQW
GHOV�PRWV�VHJ�HQWV�L�GLJXHX�QH�OD�FDWHJRULD�JUDPDWLFDO���QRP��SURQRP�
DGMHFWLX��YHUE��SUHSRVLFLy�����>��SXQW@
clandestins :
atònita:
debat:
piulis:
irrisori:

���� )OH[LRQHX�HOV�DGMHFWLXV�VHJXLQW�O¶H[HPSOH��>��SXQW@
PDVFXOt�VLQJXODU IHPHQt�VLQJXODU PDVFXOt�SOXUDO IHPHQt�SOXUDO

bo bona bons bones
seriosos

frívol
desorbitats

joves
indiferent

���� $�SDUWLU�GH�OD�IUDVH�“Tinc gravades al cervell unes imatges que han aparegut
                                                       1                      2                                              3

a la premsa”�TXLQD�VqULH�FRUUHVSRQ�D�O¶DQjOLVL�VLQWjFWLFD�GHOV�HOHPHQWV
VXEUDWOODWV�L�QXPHUDWV��>�����SXQWV@

a) 1. Atribut  2. Complement circumstancial de lloc  3. Subjecte
b) 1. Complement predicatiu  2. Complement circumstancial de lloc  3.
                                                                                                          Subjecte
c) 1. Complement predicatiu  2. Complement  indirecte  3 Subjecte
d) 1. Atribut.  2. Complement circumstancial de lloc  3 Complement directe

���� �3HO�TXH�ID�D�O¶H[SUHVVLy�³�societat del�benestar”: >��SXQW@
D�� ,QGLTXHX�OD�FDWHJRULD�JUDPDWLFDO�GHOV�VHXV�FRPSRQHQWV�
E�� ([SOLTXHX�HO�VHX�VLJQLILFDW�
F��  “Benestar”�pV�XQ�PRW�FRPSRVW�G¶DGYHUEL�L�YHUE��'RQHX�WUHV�PRWV

FRPSRVWRV� PpV� LQGLFDQW� OD� FDWHJRULD� JUDPDWLFDO� GHOV� VHXV
FRPSRQHQWV����1R�FDO�TXH�HOV�EXVTXHX�DO�WH[W�


