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Entre orient i occident, el Tibet
És el Tíbet una regió autònoma o una colònia xinesa?
El present llibre tracta d’aproximar-nos al complicat
estatuts jurídic del Tíbet des del punt de vista del dret
internacional, sobretot després de l’arribada de l’exèr-
cit popular xinés el 1950 i el conseqüent sotmetiment
dels tibetans a la política de Pekín. La història recent
del Tíbet, una regió unificada en època de conquestes
militars des del S.VII d.c. es veié sacsejada per la polí-
tica intervencionista occidental de finals del S.XIX a
tota Àsia. Anglesos i xinesos es disputaven la influèn-
cia sobre un bast territiori amb importants reserves en
recursos naturals, a més de la seua importància geoes-
tratègica. Tot i els intents de les autoritats tibetanes per
proclamar la independència del Tíbet com a Estat en
el sentit modern, les complicades relacions entre les
potencies que es disputaven la influència en la regió,
feren que la qüestió tibetana quedara sempre sense 
resoldre fins que la República Popular Xina s’annexionà
tot el territori tibetà per la via de les armes, provocant
axí l’exili de les autoritats tibetantes i causant centenars
de milers de morts amb una política de repressió 
contra la cultura religiosa tibetana. Un fet que es 
reforçaria amb l’arribada de la revolució cultural 
xinesa a finals dels anys seixanta. Les Nacions Unides
aprovaren una resolució el 1961 sobre el dret a la 
l’Autodeterminació del Tíbet, però la qüestió sobre 
l’estatuts jurídic tibetà segueix sense resoldre’s.

Pau Caparrós

L’eficàcia del diàleg
La publicació d’aquest llibre és una prova més que
internet no té encara la marca sagrada que el paper im-
près va aconseguir ja fa moltes dècades i que encara
conserva. Els tres autors mantenien diàlegs periòdics a
través del diari digital “Ara o mai” i ara, amb un clar
afany de fer-los perdurar, n’han reunit una selecció i 
l’han impresa. El sistema utilitzat per propiciar la 
saludable mania de la discusió és molt senzill: es 
proposa un tema —tan divers com L’esquerra, l’Esglé-
sia o el mes d’Octubre— i cadascú dels tres “ciberter-
tul·lians”en diu la seua: Joan Dolç des d’un escepticisme
iconoclasta, Rafa Arnal des d’un vitalisme voluntà-
riament primari (en ocasions una mica bròfec) i 
Toni Molla des del dilentantisme intel·lectual; el 
periodista i escriptor Francesc Bayarri ens prepara el
camí per a cadascun dels temes tractats amb una 
sorneguera introducció.

El resultat és molt variable, trobarem articles de 
circumstàncies i ben prompte aprendrem a preveure
com es comportarà cadascun dels tres davant dels 
assumptes a comentar, però tot i així el llibre resulta
àgil, fresc i suggerent.

Jordi Sebastià
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