Desaparèixer per no pensar
Sabies que serem unes de les darreres generacions de catalans de la història, gràcies a
l’egocèntrica miopia dels nostres actuals dirigents? No et conformis amb aquesta fatalitat!

Gener 1993, regal de Reis: Cela, el nou Tirèsias1, “endevina” la
nostra desaparició, a causa de la fatalitat que governa els móns.
(1) El savi Tirèsias pronosticà la despoblació inevitable de Tebes, però
el rei Edip es negà a abandonar el seu poble i decidí investigar-ne les causes.
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(3)
(2) I encara més el de catalans
(3) Tu acceptes aquesta fatalitat?
No té cap causa política?
Ni la violació dels drets dels nens?
Edip Rei

Quina badada!
Els primers en notar-la (desprès de Cela) han estat els professors,
que han començat a ser desplaçats per manca d’alumnes!
(...Per aquesta causa i pel sabotatge que s’està fent a l’Ensenyament Públic)
El rei Èdip va investigar la pèrdua de població a Tebes: “-De res serveix una nau ni una
torre sense ningú que les habiti” (Èdip Rei, Sòfocles)

Febrer 1993: hom funda Edip Rei:
Febrer de 1993: Es funda a Barcelona l’associació Edip Rei, que s’oposa al
nostre Destí estudiant allò que NO volem saber, PERÒ QUE ENS AFECTA:
“També Apolo ha afegit una altra cosa:
Allò que no volem saber no existeix.
Però allò que volem saber... EXISTEIX.”

Lliurat als parlamentaris l’11 de set. de 2005
Què és el que ells NO VOLEN saber ?

Edipo Re, Pier Paolo Pasolini

EDIP REI, ap. de corr. 99064/ 08080 Barcelona. T 931 636 626
Tu ets més fort que el Destí. http://antigona.org http://edipo.info

Desapareixerem els catalans per no pensar?
(Repartit entre els parlamentaris a partir de l’11 de set. de 2005, juntament amb “Dirigents, delinqüents?”)
Ja han passat molts anys des de que Jordi Pujol, Camilo José Cela, Edip Rei, i algun partit
extraparlamentari s’adonaren de que la baixa natalitat és incompatible amb la conservació de
la nostra nissaga. Han passat els anys i el problema i les seves causes s’han deixat de
banda. I ha aparegut una alternativa a la despoblació: la substitució de la població autòctona
per la població immigrant.
Problema resolt! Els vells catalans seran substituïts per nous catalans. http://edipo.info
Sí, però si el problema inicial no s’arregla, passarà que aquells que s’integrin a la nostra
cultura patiran la mateixa esterilitat que nosaltres, per la qual cosa, aquells que ens
substituiran seran els qui no s’integrin. Per tant, no només desapareixerà la nostra nissaga,
sinó també la nostra cultura (per a què un Estatut?).
Però hi ha més: aquesta esterilitat cultural pot estar
lligada a una injustícia, a un abús contra els més dèbils
del poble, els nens, els joves... el futur.
És evident que l’especulació del sòl està relacionada
amb la baixa natalitat. I no és únicament Edip Rei qui
veu aquesta especulació estretament vinculada a la
violació dels Drets Fonamentals. Per exemple, en el
Periódico del 27/9/05 el president de l’APCE, Enric
Reyna, escriu: “La sorprenent hipervaloració legal
del valor del sòl no té parangó en el dret comparat
europeu”. I constata la claredat del mandat
constitucional que diu: “Els poders públics regularan
la utilització del sòl d’acord amb l’interès general
per impedir l’especulació”, afegint que “No obstant,
tal com diàriament es constata, el mandat
constitucional es vulnera sistemàticament”.

Genocidis a les societats
amb més multimilionaris?
La baixada de la natalitat pot anar acompanyada d’una
pujada de la mortalitat, deguda a la corrupció política,
com podem veure en el cas de Rússia, actualment l’estat
amb més multimilionaris, darrera dels Estats Units.
Aquest augment de la mortalitat és força selectiu. A
Rússia, ha provocat la desaparició de 9,7 milions
d’homes joves i de mitjana edat entre 1989 i 1999 (El
País, 29/8/99, “10 millones de víctimas”).
També entre nosaltres l’augment de mortalitat és força
selectiu i té lloc entre els homes joves. Podem veure el
gràfic, extret d’un estudi clínic d’aquestes morts
“EVITABLES” (sic), degudes a comportaments autodestructius i a la tensió en la que es viu, durant l’època
del “pelotazo” i de la 1a pujada bestial del preu de
l’habitatge. Ara, la situació ha empitjorat i ja som l’Estat
amb més mortalitat juvenil d’Europa (elPeriódico 10/12/00)
(També la rebel·lió és selectiva (París 11/2005, Estats Units, 1995)).

Evidentment, la inseguretat en l’habitatge i el treball no són les úniques causes que
provoquen aquests brutals augments selectius de la mortalitat. La gran diferència que
presenta segons el sexe apunta a causes psicològiques i socials. El mateix fet que no es doni
importància a aquesta diferència de mortalitats entre sexes ja és un factor que impedeix no
únicament posar remei a aquesta mortaldat que ja ha fet més víctimes que el genocidi nazi,
sinó que fins i tot fa impossible posar el problema sobre la taula, que els nostres dirigents
se’n preocupin, ni que deixin de violar els Drets Fonamentals. EdipRei@suport.org

