A ROMANIA amb
ISCLE PLADELLORENS
I M a TERESA CARBONELL

El comerç està tot en mans de l'Estat, no hi ha aparadors
per estimular els clients, i el tracte del personal és correcte, però no insisteix com a casa nostra, per no perdre la
venda. En el camp les empresses son estatals o cooperatives, amb possibilitats de posseir un hortet familiar. Els
preus es mantenen estables.
La llengua del país es el romanès que no és de rel eslava, sinó llatina, per influència de l'emperador romà Trajà,
i també per la pertenència perllongada a l'imperi austrohongarès. Existeixen minories ètniques al.lemanyes, hongareses i ucranianes, que tenen reconegut ensenyament bilingüe i representació en el Parlament.

Aquest jove i simpàtic matrimoni, ben conegut de tots,
esmerçà 15 dies de les seves vacances en conèixer aquest
país de l'Europa oriental. N'han tornat molt contents, i la
seva fina observació ha captat bastant de la vida de Romania, dintre el que són dues setmanes.

A l'arribar aquí, preguntem quines opcions per triar tenen els romanesos en el camp polític i sindical. Doncs no
tenen aquest maldecap. Hi ha una sola opció, la del partit
comunista i el corresponent sindicat únic oficial, i llestos.

En un vol «charter» de tres hores es plantaren a Bucarest, on s'estatjaren a les afores, podent apreciar l'equilibri urbanístic de la ciutat, on grans parcs i jardins, s'entrecreuen amb el casc urbà.

La moneda es el leu, al canvi oficial, 12 per un dòlar.
Però pel carrer, en donen el doble. Un leu, equival a unes
tres pessetes. Els estrangers poden anar a comprar a unes
tendes especials, on sols accepten dòlars o marcs.

Amb un autocar feren una ruta distinta de la més popular anomenada del Comte Dràcula, a través d'uns castells misteriosos, i que fan acabar a les platges del Mar
Negre.

Els horaris i la vida en general, són presidits per una
gran austeritat. Circulen molts pocs cotxes, i no hi ha vida
nocturna. Pel carrer, s'observa tranquil·litat, molta netedat,
són disciplinats, però també alegres, més que les veïnes
nacions eslaves.

Preguntem: «Però el comte Dràcula va existir, ¿sí o
no?». «Sí, fou un personatge real, que sembla que habia
«liquidat» a molts turcs, però res de vampirisme. Aixó són
fantasies del cinema». (Decepció del periodista).

Recolza aquesta afirmació la casual presència de la
nostra parella a unes noces, en quina festa foren ben acollits. Espanya és un país que els desperta molt atractitu.
Una profesora s'engreçà a aprendre castellà, desprès d'haver
vist «El último cuplé» de Sara Montiel (¡!).

Ells feren camí cap al Nord, vers les regions de Moldàvia i Transilvània, fins a tocar la frontera russa. Predominen
amb abundància les esglésies de fusta, però també monestirs i castells de gran valor arquitectònic. A destacar el monestir de Putna, que per la seva irradiació cultural, de cert
paral·lelisme amb Montserrat, és inclús protegit per l'Estat.

Una prova del bon nivell cultural dels romanesos es
que molts sabien que Barcelona era la capital de Catalunya.

La religió principal és la ortodoxa, no massa distanciada
de la catòlica, i que és bastant practicada per la gent adulta
i menys per la joventut. Van presenciar tres enterraments
i comprobaren un concepte de la mort, serè i alegre, amb
participació natural dels infants a les cerimònies. O sigui
que tenen molta fe en l'altra vida.

Potser el punt més negatiu del sistema romanès es la
dificultat que tenen per viatjar fora del país, sobretot per
anar a l'Europa occidental. Es concedeix algun passaport,
si es deixa mitja família allà, però si el sol·licitant es solter,
es gairebé impossible sortir.
Preguntem a l'Iscle i a la Maria Teresa si els agradaria
quedar-se a viure a Romania. Vacil·lacions en els dos. Per fi,
l'un sembla més predisposat, l'altre no tant. Ho deixem.
(Ja estan bé a Esplugues).

La gent és molt afable i acollidora, tranquil·la, sense la
nostra febre consumista. Està prohibit el «pluriempleo» només es fa festa els diumenges i tres festes nacionals més.
(Per Nadal, es treballa.) I de vacances, 15 dies. No hi ha
atur laboral, inclús es podrien ocupar més obrers.

Per acabar: «¿Penseu que malgrat diferències de sistema, ells i nosaltres formem part d'aquest comunitat que és
Europa?». S'ho pensen una mica i diuen: «Malgrat que coneixem pocs països europeus, creiem que sí, que formem
una mateixa família humana. Sobretot després d'haver estat
en una ràpida excursió d'un dia a Estambul, allà sí que es
veu realment un altre món.»

Predomina l'agricultura i els boscos, explotant-se la fusta.
Es important la indústria petroquímica, doncs tenen molts
pous de petroli i de gas natural.
L'ensenyament és plenament gratuït a tots els nivells, i
per cada carrera hi ha un «numero clausus» per tal d'assegurar sortida professional a tots els estudiants, els quals
han de demostrar llur aptitut, en cas contrari, passen a altres nivells.
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